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Adalberto Luiz Rizzo de Oliveira (UFMA) GT31  
 
Messianismo e associativismo entre os Apaniekrá e Ramkokamekra-Canela: duas respostas ao 
desenvolvimento 
O trabalho analisa os impactos de políticas e ações vinculadas ao desenvolvimento, sobre a 
organização social e simbólica dos Apaniekrá e Ramkokamekra-Canela (Jê-Timbira), decorrentes da 
implantação de projetos de desenvolvimento regional e local na região centro-sul do Maranhão, 
nas últimas décadas. Essas intervenções levaram à ocupação empresarial de uma vasta área do 
cerrado maranhense, com a transformação de fazendas de criação extensiva e núcleos sertanejos, 
em empreendimentos do agronegócio (soja e outros). Os Apaniekrá e Ramkokamekra-Canela têm 
elaborado diferentes respostas ao desenvolvimento. De um lado, pela emergência de movimentos 
sociorreligiosos vinculados ao messianismo canela, contrapondo-se a projetos de desenvolvimento 
regional e local. De outro, pelo surgimento de associações indígenas, como forma de inserção 
destes grupos em projetos e ações implementadas pelo Estado e por outros agentes. Assim, 
sobrepondo-se às lideranças e organizações políticas tradicionais, o messianismo e o associativismo 
canela constituem formas de organização e de intervenção política desses grupos, no plano das 
relações interétnicas. 
 
Adriana Mesquita Corrêa Bueno (Uerj) GT38 
 
Agendas de política externa e o processo de definição de diretrizes estratégicas para a 
Cooperação Sul-Sul do Brasil 
O Brasil busca tornar-se ator relevante na Cooperação Sul-Sul (CSS), sobretudo a partir do segundo 
governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2006-2010), com o crescimento exponencial de projetos de 
cooperação internacional em países africanos e latino-americanos. O país utiliza seu know how em 
diversas áreas, por meio de instituições públicas, como a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), que são responsáveis pela execução técnica dos projetos coordenados 
pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE). Assim, 
este trabalho destina-se ao estudo da inserção da cooperação internacional na Política Externa 
Brasileira, principalmente a partir do primeiro governo Lula (2003). Para tanto, proceder-se-á à 
recuperação histórica dos princípios e diretrizes da PEB, à análise da evolução do Sistema de 
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e da presença do tema de cooperação 
internacional nas agendas de política externa. Finalmente, serão investigados criticamente os 
objetivos do Brasil em tornar-se um ator proativo e relevante em parcerias de Cooperação Sul-Sul. 
 
Adrián Albala (USP) GT27 
 
Institucionalização do sistema de partido e movimentos sociais na América Latina: existe alguma 
relação? 
Desde o trabalho seminal de Mainwaring e Scully (1995) sobre a institucionalização dos sistemas 
partidários (ISP), surgiu uma série de estudos sobre a importância da ISP, sobre a qualidade da 
representação e da democracia em geral. No entanto, parece que a relação entre ISP, confiança nos 
partidos e responsividade não seja tão automática. Este trabalho avalia, contudo, a importância dos 
partidos políticos e do sistema partidário na conformação dos movimentos sociais recentemente 
observados na América Latina desde 2010. Em algumas conjunturas observam-se movimentos 
sociais apartidários ou que se manifestaram contrários aos partidos políticos, como Chile e Brasil; 



de outro lado, como na Venezuela e no Uruguai, observam-se ocorrências de movimentos com 
fortes vínculos partidários. Nossa proposta é avaliar a relação direta entre ISP e a autonomização 
dos movimentos sociais. Adicionalmente, incluiremos novas variáveis para se entender o fenômeno 
de (des)vinculação dos movimentos sociais com os partidos, na América Latina. Achamos que a 
presença de clivagens e de uma polarização social aparecem como condições "necessárias" na 
vinculação entre a sociedade civil e os partidos políticos. 
 
Adrielma Silveira dos Santos (UFS), Jonatha Vasconcelos Santos (UFS), Wilson José Ferreira de 
Oliveira (UFS) SPG12 
 
Jovens e militantes: movimento estudantil universitário, juventudes partidárias e “improvisação” 
como forma de ação coletiva 
Este paper é fruto de pesquisas e debates desenvolvidos no Laboratório do Estudo do Poder e da 
Política na Universidade Federal de Sergipe, focadas na investigação dos processos de engajamento 
individual de jovens militantes em partidos políticos e no movimento estudantil universitário de 
Sergipe, tendo como base uma abordagem que leva em consideração os quadros de interpretação 
e de identificação, que analisa de forma relacional e processual o engajamento e que examina a 
constituição e dinâmicas das redes sociais. Para tanto, foi feita uma revisão da literatura com o 
objetivo de apreender as diferenças entre esses movimentos, mas acima de tudo, identificar o que 
eles designam como “ação de improvisação” e as formas de engajamento como relacionado às 
pautas e repertórios de ação. Para isso, foram realizadas observações participantes, entrevistas 
semiestruturadas e biográficas, com militantes dos grupos pesquisados. A investigação tem 
demonstrado que as pautas defendidas pelo movimento estudantil da UFS estão relacionadas não 
somente com a condição estudantil, mas também principalmente com jovens não inseridos na 
universidade. 
 
 
 
Agnaldo dos Santos (Unesp) GT24 
 
Ciência e tecnologia como estratégias de cooperação Sul-Sul: o caso do Brasil e da China (2003-
2010) 
A pesquisa, de caráter exploratório, procura identificar como a política externa dos dois mandatos 
do presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) buscou utilizar a agenda da Política de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (PCT&I) para adensar as relações com a República Popular da China, uma das 
principais economias de industrialização recente no início do século XXI. Tomamos como base 
teórica os estudos da abordagem evolucionária neo-schumpeteriana e de autores heterodoxos da 
economia política para indicar a inspiração dos operadores políticos, no período destacado, em 
criar condições similares no Brasil (respeitando as idiossincrasias nacionais e históricas) do modelo 
adotado pelos países asiáticos em seu crescimento no comércio internacional. A aposta foi a de 
construir uma nova arquitetura política internacional policêntrica, e o Brasil buscou aumentar a 
parceria "Sul-Sul" com o principal país de desenvolvimento recente, ainda que o resultado prático 
tenha sido não só o aumento da pauta primo-exportadora como também maior dependência da 
demanda a partir da indústria chinesa. O estudo buscará encontrar mais evidências das 
potencialidades e dos limites desta parceria. 
 
 
 
Aiko Ikemura Amaral (U. Essex(UK)) GT11 



 
Esa es la experiéncia del pueblo boliviano! Identidades indígenas e estado na Bolívia em três 
momentos 
A partir de três momentos vivenciados na Bolívia entre julho e outubro de 2013, discutir-se-ão as 
transformações e permanências nas relações entre os movimentos indígenas e o Estado durante os 
governos de Evo Morales (2006-), com ênfase na questão identitária. Inicia-se com um discurso do 
presidente, onde elementos nacionalistas e desenvolvimentistas da Revolução de 1952 ecoam 
sobre a atual política do governo do Movimiento al Socialismo. Passa-se em seguida a um seminário 
sobre discursos indígenas, quando se discute, por um lado, o multiculturalismo e as demandas por 
reconhecimento dos anos 1990 e, por outro, o avanço de um processo de transformação social e 
política. A partir das comemorações dos dez anos da Guerra do Gás, aponta-se para a conformação 
de uma pauta duplamente descolonizadora e de uma identidade ampliada de base indígena, que 
conduz Morales ao poder. Retomando a primeira fala, a última sessão contrasta a tônica 
nacionalista e modernizadora de seu governo com as demandas comunitárias indígenas e o 
conceito de vivir bien, apontando para os desafios postos aos povos indígenas no contexto do 
Estado Plurinacional e para novas possibilidades de pesquisa neste contexto.  
 
 
 
Alana Moraes de Souza (MN UFRJ) SPG22 
 
Da politização da vida cotidiana à conquista da casa própria: como se fazem sujeitos 
‘conscientes’? Um esboço da economia moral produzida a partir do programa “Minha Casa, 
Minha Vida – entidades”. 
O presente trabalho pretende oferecer alguns contornos iniciais do que chamamos aqui de uma 
“Economia Moral” produzida pelo programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida – entidades". O 
ordenamento desta política pública enquanto tal parece ter como meta agenciar e produzir 
expectativas em relação àqueles que dela se “beneficiam” no sentido de produzir não apenas 
“moradias”, mas também “sujeitos políticos”. O artigo pretende explorar a produtividade da noção 
de “economia moral”, a partir das pistas de Fassin(2009), qual seja, a de pensar a produção, 
repartição, circulação e utilização das emoções e dos valores, das normas e obrigações envolvidos 
na existência cotidiana da política pública, nos pactos morais produzidos nessa zona interessante de 
atravessamentos entre “Estado”, “movimento” e “ocupantes” e todas as suas controvérsias. Nosso 
objetivo é produzir uma análise cujo centro se desloca do que seria um estudo de “movimentos 
sociais” no sentido de uma compreensão dos valores e significados morais compartilhados e 
negociados, presentes na organização e reprodução da já citada configuração 
 
 
 
Alba Simon (UFF), Wilson Madeira Filho (PPGSD-UFF), Leonardo Alejandro Gomide Alcantara 
(UFMG) GT07  
 
Termos de compromisso, relativizando a conservação: os casos dos “Acordos da Castanha”, na 
reserva biológica do Rio Trombetas, em Oriximiná PA, e o termo de compromisso no Morro das 
Andorinhas, no Parque Estadual da Serra da Tiririca, em Niterói-RJ 
O estudo compara os processos de elaboração de dois Termos de Compromisso (TC), em regiões e 
condições distintas, o primeiro na Reserva Biológica (REBIO) do Rio Trombetas, em Oriximiná PA, 
UC criado no período militar, e o segundo no Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), em 
Niterói RJ, em face de um ambientalismo reativo no bojo do processo de redemocratização do país. 



A metodologia de análise implicou no acompanhamento da realização dos referidos termos e no 
estudo circunstanciado de cada caso, com entrevistas, análise documental e mesmo assumidos 
protagonismos. No caso da REBIO Trombetas, os TCs passaram a se chamar “Acordos da Castanha” 
que se procedem mediante um cadastro prévio dos tradicionais. No caso do PESET, o 
acompanhamento da implementação do TC é fundamental no sentido de perceber como os direitos 
e garantias da comunidade tradicional do Morro das Andorinhas são ou não respeitados. Todavia, 
por terem caráter puramente administrativo, os TCs, na prática, estão na dependência direta de 
uma disposição institucional favorável. 
 
 
 
Alejandra J Josiowicz (COC), Goshai Daian Loureiro (COC) GT28 
 
Literatura, sociedade e mercado em Horácio Quiroga e Monteiro Lobato 
Este trabalho examina o surgimento de novas práticas de leitura e de edição de impressos na 
Argentina e no Brasil, entre as décadas de 1910 e 1940, através do contraste entre a produção e 
atuação cultural e literária de Horácio Quiroga (1879-1937) e Monteiro Lobato (1882-1948). Ambos 
os autores se modelaram enquanto intelectuais públicos num esforço ativo de ajustamento, e de 
organização dessa nova realidade social, contra um establishment literário de corte mais canônico, 
acadêmico e circunscrito. Em consequência, experimentaram em si próprios as tensões, entre as 
demandas da cultura erudita e das instituições conferidoras de legitimidade, e as da indústria 
cultural e os padrões de um público ampliado. Se, observadas as diferenças dos distintos contextos 
nacionais, Quiroga e Lobato atuaram de maneira contundente em processos sociais semelhantes, 
interessa-nos discutir o modo como elas exprimem certas alterações na configuração do campo 
literário e intelectual, na Argentina e no Brasil, na primeira metade do século XX. 
 
 
 
Alejandro Cesar Simonoff (UNLP) GT24 
 
Claves explicativas de la política exterior argentina reciente 
El presente trabajo se ocupa brevemente del desarrollo de la política exterior argentina durante la 
primera década y media del siglo XXI. Se analizan las estrategias adoptadas por los sucesivos 
gobiernos frente a los desafíos que implicaron las principales cuestiones nacionales e 
internacionales en cada período de gobierno. En función de la importancia que para Argentina 
tienen Brasil y Estados Unidos, se abordan las interacciones con estos actores, señalando los 
momentos de acercamiento y alejamiento en ambas relaciones. La securitización de la agenda 
mundial y la guerra en Irak, los vínculos con la región y el MERCOSUR, la negociación de la deuda 
externa, la reinserción internacional del país y la crisis financiera internacional, son los ejes que se 
plantean para comprender los lineamientos de la política externa descripta. 
 
 
 
Alessandra Teixeira (UFABC), Fernando Afonso Salla (NEV-USP) GT36 
 
Juventude, controle e memória 
Este paper pretende discutir as representações prevalecentes sobre a juventude e pobreza na 
experiência social brasileira, a partir de elementos de análise sobre a memória coletiva nos séculos 
XX e XXI. A proposta é articular as noções de juventude e memória tendo como fio condutor a 



persistente associação, no imaginário social, entre a infância e a juventude pobres e a criminalidade 
e a violência nas cidades brasileiras. Pretende-se analisar a construção de categorias como a 
menoridade, a partir do discurso jurídico, pela qual a infância pobre e abandonada converteu-se em 
menoridade perigosa, no início do século XX; a delinquência urbana como sinonímia da menoridade 
de rua nos anos 70, especialmente na figura do trombadinha, e, enfim, a adolescência em conflito 
com a lei dos anos 90, registrando-se que em todos essas figurações a juventude pobre é alvo de 
processos de sujeição e objetificação. Por fim pretende-se analisar a contribuição do discurso 
sociológico para a consolidação desses processos, a partir dos anos 80, na constituição de um 
campo autônomo sobre segurança e violência nas ciências sociais, reclamando a centralidade da 
ação individual como explicação de seu objeto. 
 
 
 
Alessandra Rufino Santos (UFRGS) GT23 
 
Tendências contemporâneas da migração brasileira na fronteira Brasil-Venezuela: Impressões 
sobre a construção da fronteira cultural 
Este trabalho é fruto da pesquisa de doutorado intitulada “Identidades como fronteiras simbólicas: 
Reflexões sobre a migração na fronteira Brasil-Venezuela” e possui como objetivo estudar o 
processo de migração em uma região de fronteira, enfocando os aspectos econômicos e 
socioculturais desse fenômeno, o processo de adaptação e seus mecanismos de identidade no 
território fronteiriço. Para isso, pretende priorizar a análise das percepções desses migrantes 
brasileiros em relação ao processo migratório na fronteira Brasil-Venezuela, tomando como base os 
processos sociais da (re)construção das identidades nacionais e étnicas. Pretende ainda verificar o 
valor do trabalho como elemento destas identidades e perceber como as redes de parentesco e de 
relações sociais têm sido um fator de influência entre brasileiros para a escolha do local de 
migração em busca do trabalho. 
 
 
 
Alessandra Sampaio Chacham (PUC Minas), Maria Carolina Tomas (PUC Minas) GT36 
 
Interações entre capital cultural e capital social: uma análise comparativa entre jovens 
estudantes de escolas públicas na cidade de Belo Horizonte, participantes e não participantes do 
programa PLUG Minas 
Neste trabalho buscamos analisar as interações entre o capital cultural e social de adolescentes e 
jovens entre 14 e 24 anos com a renda e o capital cultural familiar, utilizando dados coletados pela 
pesquisa “Configurações e perfis da Juventude no Cenário Contemporâneo”, realizada na cidade de 
Belo Horizonte em 2012. Nesta pesquisa adotou-se uma metodologia de tipo Survey, com a 
aplicação de 1208 questionários em 912 alunos de escolas públicas localizadas na cidade de Belo 
Horizonte e 296 participantes do projeto PLUG Minas, um projeto cultural voltado para jovens de 
baixa renda. Em nossas análises não foi encontrada uma diferença significativa entre a renda dos 
dois grupos, mas sim entre o capital cultural da família, mensurado pelo nível de educação da mãe. 
O nível de educação da mãe, mas não o do pai, está significativamente associado com o capital 
cultural e social dos jovens. Foram encontradas diferenças interessantes da relação entre esses 
indicadores ao se comparar participantes e não participantes do PLUG Minas, diferenças que não 
podem ser atribuídas exclusivamente à participação dos jovens no projeto. 
 
 



 
Alessandro Michael Cunha Amorim (Uerj) GT11 
 
Democracia, governos de esquerda e participação política na América Latina: um olhar sobre a 
experiência brasileira e venezuelana 
A América latina tem aberto diversos espaços de participação política. Esse experimentalismo com 
novas formas de gestão democrática, que já ocorria nos níveis locais, ganhou novo impulso a partir 
da ascensão de forças de esquerda no nível nacional. Como forma de compreender as implicações 
desse fenômeno para a democracia na região, o estudo analisa o processo de construção de novas 
institucionalidades participativas, levado a cabo por partidos à esquerda do espectro ideológico, em 
dois países da América Latina: Brasil (2003-2010) e Venezuela (1998-2013). A escolha desses países, 
em especial, se justifica pelo fato de representarem – para grande parte da literatura – experiências 
de esquerdas diametralmente opostas em relação à democracia e às instituições liberais 
representativas. A intenção é questionar o grau em que essas distintas experiências estão 
auxiliando no fortalecimento da democracia. Com este intento, e como forma de subsidiar a 
análise, realiza-se uma comparação dos potenciais democráticos de uma inovação participativa 
específica de cada um dos países: os Conselhos Nacionais de Políticas Públicas, no caso brasileiro, e 
os Conselhos Comunais na Venezuela. 
 
 
 
Alexander Soares Magalhães (Cefet/RJ) SPG19 
 
Amigo de fé: estudo sobre relações de amizade entre jovens pentecostais na baixada fluminense 
O trabalho visa compreender sociologicamente como são construídas as relações de amizade entre 
jovens que se afiliam à igreja pentecostal Assembleia de Deus. A hipótese inicial é que, como uma 
forma de religiosidade congregacional, o pertencimento à igreja Assembleia de Deus é um fator 
relevante para a construção de amizades entre os jovens, uma vez que a mesma atua como espaço 
de convivência e influencia no campo de construção de valores, o que seria importante na 
elaboração de afinidades, fator que pressuponho seja relevante para o estabelecimento de uma 
amizade. Inicialmente, penso que, devido a uma visão possivelmente sectária sobre a sociedade, tal 
pertencimento atua como um fator de diminuição do circuito de pessoas a serem eleitas como 
"amigo". Uma questão central do trabalho é a investigação acerca de que forma a identidade 
pentecostal é um fator para a construção das redes de amizades desses jovens. Investigo também 
como é elaborada e ressignificada por estes jovens a dicotomia igreja x mundo, e como isso se 
reflete no campo de suas amizades. Como metodologia utilizo entrevistas qualitativas, além da 
observação de cultos e demais atividades do grupo jovem. 
 
 
 
Alexandre Fuccille (Unesp), Marcelo Passini Mariano (Unesp), Haroldo Ramanzini Júnior (UFU) GT24 
 
O Brasil e a América do Sul: o governo Dilma (2011-2014) e a integração no subcontinente 
No presente século, a partir das novas possibilidades de cooperação e integração regional que se 
delinearam no espaço sul-americano, cresceu a expectativa de que tal aprofundamento parecia um 
fato consumado. Nesse contexto, o Brasil em particular parecia jogar um papel central no avanço 
da integração no subcontinente, reivindicando para si a imagem de um país emergente, dinâmico e 
com importantes responsabilidades no plano internacional. Passados alguns anos e em um 
contexto socioeconômico global e regional bastante distinto daquele que vigorou ao longo de 



quase toda a primeira década do século XXI, a América do Sul assiste a movimentos que trouxeram 
novos desafios à Política Externa Brasileira no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff 
(2011-2014) ainda não suficientemente dimensionados para o quadro em tela. Nessa direção, uma 
reflexão mais detida se impõe e, precisamente nessa linha, o presente trabalho pretende contribuir 
realizando um balanço da atuação brasileira no quadro regional da atual década, buscando-se com 
isso avaliar o peso de nosso país nos marcos mais amplos desse processo. 
 
 
 
Alexandre Magalhães (CPDOC FGV/RJ) GT34 
 
Cenografia da destruição: a produção simultânea do Estado e suas margens nas situações de 
remoção de favelas no Rio de Janeiro 
As inúmeras práticas estatais que visam levar adiante os processos de remoção de favelas nos 
últimos anos na cidade do Rio de Janeiro (especialmente a partir de 2009) sugerem a produção e 
reprodução de formas específicas de poder que se estruturam nas dimensões mais ínfimas da 
trama urbana. Através da descrição e análise do que chamo de “cenografia da destruição”, um dos 
variados mecanismos agenciados nestas ocasiões pelas instâncias estatais, busco compreender 
como ele se constitui para fazer emergir, desde dimensões infinitesimais da vida citadina 
contemporânea, uma lógica de estruturação das relações entre margens e Estado que apontam 
para mudanças significativas na maneira pela qual direitos, leis, política e democracia são 
apreendidos na atual conjuntura nacional. 
 
 
 
Alexandre Bergamo Idargo (UFSC) GT02 
 
A questão da autoria no jornalismo brasileiro 
Embora o recurso à utilização da primeira pessoa no jornalismo seja desaconselhável, as grandes 
reportagens, aquelas que servem de modelo para o exercício da profissão, são reconhecidamente 
“autorais”. O objetivo desta proposta é discutir as condições capazes de atribuir e reconhecer a 
“autoria” no interior da profissão. Para esta análise serão utilizados os principais Manuais de 
Redação e Estilo do jornalismo brasileiro, assim como depoimentos de “antigos” e “novos” 
jornalistas sobre a profissão. Por meio desses Manuais e desses depoimentos é possível esboçar um 
quadro sobre os conflitos e a hierarquia da profissão e, com isso, uma compreensão mais 
circunstanciada das condições de produção da escrita jornalística considerada “autoral”.  
 
 
 
Alexandre dos Santos Goes (Ufba) GT40 
 
Mundo secular, opinião pública e secularismo 
O debate sobre o constitucionalismo tangencia o que comumente se chama de regulamentação 
(rulemaking) do Estado moderno ocidental, mas também se relaciona com outro importante 
debate: o situado no âmbito da regulação (regulation), aquele correspondente à intervenção 
ordinária dos Estados quanto ao relacionamento entre religião e política. As medidas políticas 
passíveis de regulação se orientam por modelos de laicização, porque articulam arranjos específicos 
e mutáveis a partir da dinâmica interna aos Estados nacionais. Este trabalho recorre às discussões 



clássicas (opinião pública, mundo secular) e contemporâneas (secularismos) com o objetivo de 
lançar luzes à dinâmica entre a política e a religião.  
 
 
 
Alexandro Dantas Trindade (UFPR) GT28 
 
Intelectuais e política no Brasil e em Portugal: aproximações, distanciamentos e convergências na 
construção de uma ideia de “luso-brasilidade” no contexto das ditaduras estado-novistas 
Este paper pretende analisar a relação entre intelectuais brasileiros e portugueses na conformação 
da ideia de 'luso-brasilidade', expressão particular de uma política cultural e de propaganda 
concebida no contexto dos regimes autoritários na década de 1940. Um aspecto importante desta 
pesquisa é a análise da revista Atlântico – Revista Luso-Brasileira (1ª série - 1942-1945), publicada 
pelo Secretariado da Propaganda Nacional (SPN) e pelo Departamento de Imprensa e Propaganda 
(DIP), bem como de projetos relacionados à política cinematográfica destes órgãos de Estado. 
Concebidos no âmbito do Acordo Cultural Luso-Brasileiro em 1941, a análise desta revista e da ação 
desempenhada visando a produção fílmica, permitem compreender as aproximações, 
distanciamentos e convergências em torno de uma ação cultural e, sobretudo, política, que 
expressasse o ideário estado-novista em curso. 
 
 
 
Alexsandro Eugenio Pereira (UFPR) GT29 
 
Transferência e difusão de políticas públicas no Mercosul: análise da formação de recursos 
humanos e do exercício profissional na área de saúde (1996-2014) 
O artigo examinará o processo de transferência e difusão de políticas públicas no Mercosul a partir 
do estudo de um dos temas centrais da agenda de saúde do bloco: a formação de recursos 
humanos e o exercício profissional. Para desenvolver esse objetivo, o artigo estará dividido em três 
seções principais, além da introdução e das considerações finais. A primeira delas apresentará uma 
breve revisão da literatura sobre transferência e difusão de políticas públicas, destacando as 
abordagens que tratam da policy transfer em processos de integração regional baseadas, 
sobretudo, na experiência europeia. A segunda seção examinará o tratamento da formação de 
recursos humanos e o exercício profissional nas reuniões da Comissão de Serviços de Atenção à 
Saúde do Subgrupo de Trabalho nº 11 do Grupo Mercado Comum (GMC). A terceira seção analisará 
a internalização de normas e a formulação de políticas de recursos humanos para a saúde no Brasil, 
identificando se essas políticas refletem a disseminação de ideias e propostas geradas no SGT nº 11 
do Mercosul. 
 
 
 
Aline Amorim Melgaço Guimarães (UFMG) GT25  
 
Origens e destinos: ampliação do acesso ao Ensino Superior x Barreiras Sociais 
O presente trabalho pretende refletir a respeito da transição da juventude para a vida adulta, 
partindo da conclusão do ensino superior e posterior entrada no mercado de trabalho. Toma como 
referência um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, no ano de 
2006, sobre ex-alunos que se formaram nesta universidade em períodos distintos: 1980, 1990, 1995 
e 2000. O objetivo principal consiste em investigar os limites e as possibilidades que esses egressos 



encontraram no que diz respeito às suas trajetórias no mercado de trabalho medidas a partir da 
renda e do prestígio ocupacional por eles alcançado. Considera variáveis de origem e de capital 
humano, investigando o efeito destas, mediante a conclusão do ensino superior, para compreender 
a respeito das barreiras e das novas possibilidades para a transição intrageracional dos jovens. 
Analisa a respeito de possíveis cenários para as trajetórias de jovens que possuem perfis 
semelhantes aos do estudo e que vêm sendo beneficiados pelos atuais programas federais de 
ampliação do acesso à educação superior, investigando a perspectiva de promoção da inclusão 
social a partir do acesso à educação superior. 
 
 
 
Aline Magna Cardoso Barroso Lima (UFS) GT13  
 
Profissionalização e política: a elite da advocacia pública e a disputa pelo poder 
O processo de profissionalização da advocacia no Brasil centrou-se no ideal do serviço e na 
proposta de auxiliar o Estado nas questões técnico-jurídicas e evidencia uma polarização entre a 
atuação política dos bacharéis junto ao Estado e a ênfase da corporação num discurso técnico 
despolitizado. Em 88, os advogados brasileiros liberaram a função dos advogados públicos do peso 
das relações pessoais com o poder político para acesso aos cargos, inserindo-a no contexto da 
função pública de acesso meritocrático. Atualmente, há uma crescente movimentação por 
mudanças na lei que garantam uma absoluta autonomia administrativa e política com relação ao 
Estado. No modelo brasileiro de profissionalização da advocacia há que se ressaltar uma variante 
histórica particular do papel do Estado, que se põe agora sob questionamento. A proposta atual dos 
procuradores altera substancialmente a relação mantida pela profissão de advogado e o Estado, 
com o objetivo de alterar a morfologia do espaço social que ocupam e suas regras de 
hierarquização. Esta transformação do sentido da profissionalização e sua relação com a disputa 
desta elite pela afirmação de novos grupos dirigentes é o objeto deste artigo. 
 
 
 
Aline Yuri Basegawa (UFABC), Marilda Aparecida Menezes (UFABC) GT15  
 
Modo de vida rural nikkei: a noção de pessoa e a família 
O objetivo deste paper é problematizar de que maneira a noção de pessoa, no contexto do modo 
de vida rural nikkei, é uma categoria étnica. Deste modo, apresentaremos primeiramente o que é o 
modo de vida rural nikkei, para assim compreender de que maneira este modo de vida específico 
conforma uma sociabilidade que, por sua vez, também condiciona a formação de uma noção de 
pessoa singular. Forjado a partir de experiências singulares de imigrantes japoneses em terras 
brasileiras, este modo de vida, ou esta maneira de viver, é o resultado de processos históricos 
imbricados em estratégias familiares de reprodução e ascensão social. Para compreender as 
escolhas que os indivíduos inseridos nesta forma de sociabilidade – o modo de vida rural nikkei – 
fazem ao longo de suas vidas, é imprescindível levar em consideração que esta noção de indivíduo 
somente existe em relação aos seus familiares e amigos próximos. Disso decorre um amalgamento, 
na esfera da ação individual, de categorias étnicas, familiares e culturais. 
 
 
Almir Oliveira Junior (Ipea) GT42  
 
Cultura do encarceramento e punição entre os operadores do sistema de justiça criminal no Brasil 



Os graves problemas carcerários do país fazem emergir a necessidade de repensar a política penal 
atual, que na prática privilegia o encarceramento macivo. Na expectativa de melhor compreender 
os desafios desse setor, este estudo visa esclarecer os meandros do processo e da execução penal. 
Para isso, levanta informações sobre como pensam e atuam os operadores do sistema de justiça 
criminal. Baseia-se em trabalho de campo efetivado junto a vários atores ligados diretamente tanto 
ao processo criminal quanto à execução penal. Como principais resultados, observou-se grande 
resistência quanto à aplicação de medidas e penas alternativas, arbitrariedade na seleção para 
ingresso dos detentos em programas de reintegração social (vistos como privilégio, não como 
direito) e, principalmente, um sentimento generalizado de que, mais do que a aplicação da lei, o 
sofrimento pelo encarceramento enquanto instrumento de controle e “justiça” explica certas 
atitudes e condutas entre os operadores do sistema de justiça criminal. 
 
 
Almir de Paula Silva (Unesp) GT09  
 
A pequena cidade no Brasil: uma contribuição para a análise dos aspectos rurais e urbanos 
Este trabalho é resultado de uma pesquisa de mestrado, tendo como tema central o pequeno 
município, a cidade e as relações estabelecidas com o meio rural. Procuraram-se elementos de 
definição de cidade, pequeno município e pequena cidade, segundo alguns estudiosos do tema, 
onde não há um consenso sobre os seus significados, principalmente em se tratando do pequeno 
município e pequena cidade, um tema pouco estudado no meio acadêmico. No presente trabalho 
pretendemos contribuir para o debate sobre a cidade e principalmente a pequena cidade, onde 
observamos particularidades advindas das relações sociais entre os moradores do campo e da 
cidade, sempre marcadas pela pessoalidade. Para isso buscamos em alguns autores, em momentos 
distintos, o conceito de cidade e pequena cidade. Para chegar-se a um conceito ou abordagens 
teóricas sobre a pequena cidade, buscam-se algumas abordagens sobre o conceito de cidade que, 
ao longo da história, sempre se define pela diferenciação em relação ao rural. Ao abordar a 
pequena cidade, não há como não nos referimos à influência que o rural exerce sobre sua 
economia, política, cultura e em toda sua realidade social. 
 
 
 
Amanda Matar (FJP), Eduardo Cerqueira Batitucci (FJP), Marcus Vinicius Gonçalves da Cruz (FJP) 
GT01  
 
O protagonismo do inquérito policial e a (des)construção dos significados em relação ao processo 
investigativo: estudo de caso em Minas Gerais 
O artigo transita entre os ambientes ‘materiais e imateriais’ onde a Polícia Civil de Minas Gerais 
executa sua atividade-fim, apontando seus reflexos para a realização de uma investigação que 
represente lógica racional de atuação, mais do que sequência de processos cartoriais 
historicamente consolidados e baseados na manutenção de lugares de poder que desconstroem o 
sentido sobre o conteúdo do trabalho. A partir da imersão no cotidiano operacional, por meio de 
visitas a unidades de base local, especializadas e técnico-científicas, bem como de entrevistas e 
workshops com os servidores, buscou-se formatar o panorama dos diversos significados 
(des)construídos em relação à investigação e sua relação com o inquérito, a fim de contrapor estes 
saberes institucionais às construções da unidade experimental de apuração de homicídios em área 
de Belo Horizonte, constituída como esforço em repensar seu ‘fazer diário’ focando-se em 
percepções que delimitam a atuação do policial. Entender estas relações/tensões é fundamental 



para compreender a permeabilidade do experimento na superação do ‘vazio conceitual’ prático do 
processo investigativo na instituição. 
 
 
 
Amanda Cristina Bueno de Castro (Uerj) GT09  
 
A construção carioca da categoria subúrbio e o bairro de Madureira 
No Rio de Janeiro, a partir da Reforma Pereira Passos em 1906, foi iniciado um processo de 
distinção entre os bairros "modernos"/"civilizados" e os considerados "atrasados"/"populares". No 
artigo "Fisionomia e estrutura do Rio de Janeiro"(1965), Maria Therezinha Soares nos recorda que o 
termo subúrbio designava na Idade Média os lugares afastados da área central, que não eram 
densamente habitados e que possuíam relações intensas com a cidade. Mas o Rio de Janeiro criou 
um conceito próprio: o conceito carioca de subúrbio como destaca Soares (1965). A sociedade 
produz códigos, símbolos, mapas (VELHO, 1978. DAMATTA,1997) que são mobilizados em diversas 
esferas, por isso devemos refletir sobre a construção da categoria subúrbio como elemento de 
distinção social. Entendê-la, a partir do bairro de Madureira que é portador de uma visibilidade 
social significativa, se comparado a outros bairros, nos permitirá demonstrar como o bairro constrói 
uma história local com raízes no seu passado, modificada constantemente pelas transformações do 
presente e pelos projetos futuros e pela relação dialógica com outros bairros, moradores e estilos 
de vida e instâncias específicas do poder público. 
 
 
 
Amanda dos Santos (Ufscar), Felipe Cepeda Henriques Marques (UFRJ) SPG16 
 
Os diplomas legislativos e o acesso à terra: uma análise dos enfrentamentos constitucionais da 
desigualdade 
A questão da terra no Brasil está enraizada na dilemática trajetória do desenvolvimento do país. 
Seu peso na economia nacional variou ao longo dos últimos séculos de maneira mais rápida e 
profunda que sua concentração fundiária, seu papel como monopólio produtor de desigualdades e 
seu tratamento em termos de regulação estatal e direito social. Nosso objetivo é analisar como a 
democratização do acesso à terra e sua função social foi tratada nas constituições federais 
brasileiras – em perspectiva comparada, e em especial após o marco modernizador da década de 
1930 (ponto de ruptura com o modelo da vocação agrária). Tal ponto de partida destaca o papel 
fundamental das constituições na configuração dos direitos sociais, econômicos, especificando sua 
relação com o tema. Este trabalho apresenta como essa questão foi tratada ao longo de contextos 
constitucionais e constituições tão distintas quanto a de 1934, 1937, 1946 e 1988. O objetivo final é 
mapear a evolução do tema no texto constitucional (1934-1988), correlacionando-o com as 
variações do contexto social e político, caracterizando as transformações estabelecidas pela CF de 
1988 e avaliando o quanto se avançou desde sua promulgação. 
 
 
 
Ana Beatriz Oliveira Reis (UFF), Marilha Gabriela Reverendo Garau (UFF), Juliana Pessoa Mulatinho 
(UFF) GT18  
 
A participação popular na administração de conflitos fundiários 



A partir da análise do estudo de caso do Jardim Skaf em São Paulo, em especial, da decisão 
proferida pelo juízo de primeira instância que determinou a realização de uma audiência pública 
com a participação dos moradores do local cuja disputa originou a lide, pretende-se discutir a 
relação entre a participação popular e a administração de conflitos fundiários. Para tanto, 
compreende-se nesse trabalho o conflito como uma dimensão necessária do exercício da cidadania 
ativa. Tem-se como referencial normativo a lei federal 10.257/2001, o Estatuto da Cidade, que 
consagrou o princípio da Gestão Democrática das cidades, momento em que a participação social 
passa a ser uma dimensão necessária do planejamento e da gestão das cidades. Nesse sentido, é 
fundamental que o judiciário contemple essa dimensão diante de um conflito fundiário. Para 
demonstrar essa hipótese, serão utilizadas as técnicas de pesquisa de estudo de caso, análise 
legislativa bem como a revisão bibliográfica de juristas e cientistas sociais.  
 
 
 
Ana Camila Garcia (Uerj) GT40  
 
Redes complexas e redes sociotécnicas  
O presente trabalho visa mostrar duas vertentes do conceito de rede, cada vez mais em voga, para 
mostrar as possibilidades que cada uma delas abre não só na pesquisa social, como também na 
percepção do mundo. Além de aprofundar nos conceitos de rede complexa e rede sociotécnica, são 
discutidas afinidades e conflitos teóricos entre estes dois conceitos.  
 
 
 
Ana Carla Oliveira Pinheiro (Uenf) GT34  
 
A formação de novos territórios urbanos em Campos dos Goytacazes/RJ: uma análise sobre os 
padrões de sociabilidade constituídos nos conjuntos habitacionais do programa “Morar Feliz". 
O artigo apresenta uma reflexão sobre os padrões de sociabilidade que têm se constituído entre os 
moradores dos conjuntos habitacionais ”Morar Feliz”, um programa municipal de habitação de 
interesse social implantado na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ. Embora o programa tenha 
contribuído, em termos estruturais, para a melhoria das condições habitacionais dos seus 
beneficiários, isso não acarretou necessariamente numa melhora das condições de vida dos 
assentados. Neste sentido, analiso como a mudança para os conjuntos, que se conformaram em 
novos territórios geográficos e sociais, caracterizou uma transformação nos modos de convivência e 
se refletiu também no agravamento dos aspectos sociais referentes ao fenômeno da segregação 
espacial e de seus efeitos – dentre eles a violência e criminalidade urbanas. Apresento 
apontamentos preliminares em relação às interações e sociabilidades que se constituíram nos 
conjuntos a partir dos dados oriundos da minha pesquisa de doutorado na qual analiso as políticas 
públicas gestadas para prevenir e/ou impedir a migração ou instalação da criminalidade violenta 
nessas localidades, que, pelo senso comum, tem se ampliado em períodos recentes. 
 
 
 
Ana Carolina Damboriarena Escosteguy (PUCRS), Pedro Henrique Baptista Reis (PUCRS), Aline Feijó 
Bianchini (PUCRS) GT21  
 
As tecnologias de informação e comunicação no rural contemporâneo: a reconfiguração dos 
modos de viver de famílias agricultoras do tabaco 



A pesquisa tem como foco a relação que se estabelece entre famílias agricultoras ligadas à cadeia 
agroindustrial do tabaco, residentes na microrregião de Santa Cruz do Sul (RS), e distintas 
tecnologias de informação e comunicação (TICs) no seu cotidiano. Toma-se como diretriz a 
reconstituição de práticas e experiências desse grupo social na sua relação com a mídia tradicional 
– imprensa, rádio e TV – e com a nova mídia – telefone celular e computador. Em especial, 
concentra-se nos usos das TICs e em como o grupo vivencia a incorporação dessas tecnologias 
dentro de seu universo prático (relacionado à sua atividade produtiva) e simbólico (pertinente à 
cultura). Embora a investigação seja recente, observou-se que a presença, principalmente, do 
telefone celular e do computador com acesso à internet, que chegaram aproximadamente há 2 
anos no contexto particular estudado, está reconfigurando rapidamente os modos de viver, 
sobretudo dentro do núcleo familiar. Metodologicamente, a ênfase está posta nos participantes 
individuais, pois há uma clara indicação de que a voz de cada entrevistado tem valor e deveria ser 
tomada como princípio para desenvolver análises da cultura. 
 
 
 
Ana Carolina Radd Lima (PUC RJ) GT15  
 
Interferência do Programa Bolsa Família na vida das mulheres na favela do Vidigal: um estudo de 
caso  
Estudos têm mostrado que as mulheres assumem os papéis de responsáveis pela manutenção das 
famílias em situações de maior vulnerabilidade, tornando-se protagonistas das políticas 
assistenciais e de transferência de renda. O objetivo deste trabalho foi refletir sobre o perfil das 
mulheres que recebem o Programa Bolsa Família na Favela do Vidigal, compreender sua 
composição familiar e a dinâmica de suas vidas a partir do recebimento do programa. Buscou-se 
analisar seus papéis sociais, quais os efeitos das condicionalidades sobre suas práticas de vida 
concreta. Se por um lado o programa pode estar contribuindo para o fortalecimento da autonomia 
individual das mulheres, por outro lado as condicionalidades podem estar reforçando as atribuições 
femininas tradicionais vinculadas aos cuidados e acentuando a lógica tradicional da divisão sexual 
do trabalho entre homens e mulheres. A hipótese que norteou este estudo foi que o fortalecimento 
da autonomia individual das mulheres pode interferir não só na estrutura e organização do 
ambiente familiar, como também na ampliação dos níveis de participação delas no mercado de 
trabalho. 
 
 
 
Ana Claudia Chaves Teixeira (Nepac-Unicamp), Luciana Tatagiba (Unicamp) GT30  
 
Movimentos sociais na implementação de políticas públicas: o caso do MCMV-E 
Este trabalho tem por objetivo refletir sobre os significados da ação do movimento de moradia 
como executor do “Programa Minha Casa, Minha Vida Entidades”. Ele é fruto de uma pesquisa 
empírica realizada em nove empreendimentos habitacionais no Estado de São Paulo, englobando 
um total de 1276 unidades habitacionais. A investigação combinou entrevistas qualitativas, visitas 
aos empreendimentos e aplicação de um Survey junto aos atuais ou futuros moradores. O MCMV-E 
é uma modalidade do programa federal "Minha Casa, Minha Vida" que surgiu como resultado da 
pressão dos movimentos. Sua principal diferença em relação ao MCMV é o papel central assumido 
por movimentos sociais e demais organizações da sociedade civil – intituladas "Entidades 
Organizadoras" (EOs) – na execução da política. A ênfase da análise está nas relações que o 
movimento estabelece com agentes externos (tais como, construtoras, prefeituras, cartórios, CEF 



etc) e internamente, com as famílias associadas. A natureza dessas relações impacta na maneira 
como se dá a implementação do programa. 
 
 
 
Ana Claudia Cifali (PUC RS), Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo (PUC RS) GT42  
 
Política criminal brasileira no Governo Lula (2003-2010): diretrizes, reformas legais e impacto 
carcerário 
Desde inícios dos anos 90, na América Latina, foi-se construindo social e politicamente a 
insegurança pública como um dos principais problemas dos grandes centros urbanos, o que gerou 
demandas por respostas governamentais. Ademais, também se produziram mudanças políticas 
significativas na região, as quais residem na ascensão ao poder de governos nacionais vinculados à 
tradição política de esquerda. No Brasil, tal mudança de paradigma começou a construir-se a partir 
do triunfo do Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições nacionais e com o início da gestão de Luiz 
Inácio Lula da Silva, em janeiro de 2003. Da união destas duas séries de fenômenos surgiu a 
pergunta que fundamenta a investigação: Como a experiência nacional de um governo baseado na 
tradição política de esquerda trabalhou no âmbito da elaboração político-criminal? Assim, 
pretende-se analisar as orientações dos governos de Lula em relação à penalidade, especialmente 
no tocante à elaboração político-criminal. Para isso, buscou-se compreender as metamorfoses da 
política criminal como um fenômeno complexo, marcado pelas particularidades do cenário social e 
político brasileiro. 
 
 
 
Ana Cláudia Niedhardt Capella (Unesp), Felipe Gonçalves Brasil (Ufscar), Andréia Di Camilla Ghirghi 
Pires Sudano (Ufscar) GT30  
 
O estudo da agenda governamental: reflexões metodológicas e indicativos para pesquisas 
Como investigar a emergência de questões na agenda governamental? Como analisar a mudança 
de entendimentos a respeito de problemas públicos ao longo do tempo? Como definir indicadores 
e parâmetros para a análise de mudanças na agenda? É possível observar o trânsito de questões da 
agenda da opinião pública para a agenda governamental? Essas são algumas das questões 
enfrentadas pelos pesquisadores que se dedicam a estudar o processo de formação da agenda. Este 
estudo tem como objetivo apontar perspectivas para um desenho de pesquisa sobre formação da 
agenda governamental. A proposta baseia-se nos esforços de construção do Laboratório de Agenda 
Governamental, cujo objetivo é monitorar e analisar o ingresso e saída de temas na agenda, com 
foco no governo federal. Pretende-se contribuir para os estudos no campo de políticas públicas, 
sobretudo voltados à formação da agenda no Brasil, bem como para as análises sobre processos de 
mudança em políticas públicas relacionadas às alterações nas prioridades dos governos. Como 
resultados preliminares, atenta-se para as dificuldades acerca do acesso às fontes de dados e da 
construção de indicadores sensíveis às mudanças na agenda. 
 
 
 
Ana Gabriela Morim (UFRJ) SPG13 
 
Agrobiodiversidade e conhecimentos tradicionais: cultivo, cosmologia e ritual entre os Krahô 



A pesquisa aborda a relação entre a agrobiodiversidade e os conhecimentos tradicionais, 
desenvolvendo uma etnografia sobre o sistema agrícola Krahô, seus aspectos simbólicos e 
conceituais. Destaco alguns pontos: transformação do estatuto da agricultura entre os Krahô; 
caracterização do espaço da roça e seu processo de construção; mapeamento da diversidade e das 
formas de classificação das variedades; mitos e rituais associados – Jàtjõpĩ (colheita da batata-
doce), Põhyjõcrow (plantio do milho) e o Põhypre (colheita do milho). Neste trabalho, proponho um 
recorte na experiência multissensorial da roça e no contexto mítico-ritual, dimensões privilegiadas 
para compreender as formas de produção e circulação dos saberes associados às plantas cultivadas. 
Chamo atenção para a construção de certos personagens mítico-rituais e para a exegese dos 
cantos, ressaltando a centralidade das artes verbais, musicais e performáticas para o trabalho da 
memória e transmissão do conhecimento. Revela-se aqui um modo radicalmente distinto de pensar 
a relação com o ambiente e com os seres que nele habitam, do que aquele que veio a ser 
dominante no mundo ocidental globalizado.  
 
 
 
Ana Karine Pereira (UNB) GT30  
 
Políticas públicas e capacidades estatais 
Esta proposta de artigo foca nos processos decisório, de implementação, de conflito e de 
negociação em torno da usina hidrelétrica de Belo Monte. O objetivo é entender como atores 
politicamente marginais e socialmente vulneráveis são capazes de influenciar os processos de 
elaboração e de implementação de políticas públicas prioritárias do governo federal. Considera-se 
que a incorporação de demandas centrais de grupos marginais depende das capacidades das 
diferentes agências estatais de estabelecerem conexões externas – com os atores sociais variados – 
e internas – referentes à concertação entre as burocracias. Este trabalho propõe a análise de três 
capacidades estatais: participativa, de coordenação interburocrática e decisória. Essas capacidades 
são construídas a partir do padrão de relação entre atores sociais e estatais. No caso de Belo 
Monte, a articulação e o embate entre atores sociais e agências estatais deram origem a um 
universo heterogêneo de capacidades estatais, fazendo com que nenhuma burocracia concentre 
todas as capacidades propostas aqui e impedindo que demandas centrais do grupo contrário à 
usina fossem incorporadas efetivamente. 
 
 
 
Ana Lucia de Freitas Teixeira (Unifesp) GT40  
 
Arte e racionalização: contribuições de Max Weber e Michel Foucault para a análise da cultura 
moderna  
No conjunto de uma obra dedicada à delimitação da especificidade histórica do Ocidente, Max 
Weber registra em seu estudo sobre os fundamentos racionais da música ocidental a única 
formulação dessa especificidade cultural no interior da esfera estética. Essa tentativa singular 
apresenta uma articulação preciosa entre a análise formal de uma linguagem estética e a 
delimitação da especificidade da cultura ocidental por meio de um método de trabalho com a 
história que sedimenta a singularidade dos seus objetos confrontando-os com expressões 
semelhantes localizadas em contextos históricos diversos. Michel Foucault, por sua vez, concebe a 
literatura, entendida como acontecimento que eclode no século XVIII, como locus fundamental dos 
saberes e das práticas, dupla dimensão de sua concepção de experiência, fora de um discurso 
sistematicamente ordenado. Daí seu papel estratégico na delimitação do presente já tomado como 



singularidade histórica. O propósito desta comunicação é o de examinar as aproximações entre os 
arranjos metodológicos formulados por ambos os autores ao lançarem mão da análise de 
expressões estéticas para problematizar a especificidade histórica da modernidade. 
 
 
 
Ana Maria Alemão Montandon (UFRJ) GT17  
 
Impactos da estrutura militar sobre a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro: uma análise das 
narrativas de coronéis da corporação comprometidos com o policiamento comunitário 
O presente trabalho tem como objetivo analisar a atuação da Polícia Militar brasileira, a partir de 
sua característica central: a estrutura militar. Para tanto, foi necessário, em primeiro lugar, explorar 
o conceito de polícia, destacando suas funções, sua prática e particularidades enquanto 
organização. A partir disso foi possível investigar a respeito da Polícia Militar brasileira, suas origens 
e, principalmente, sua estrutura militar. O paradigma militar impacta tanto no aspecto 
organizacional como na atuação da polícia frente à sociedade. A formação militar é orientada pela 
ideia de combate a um inimigo e pela naturalização da violência. Esses fatores unidos favorecem a 
constituição de uma polícia violenta, afastada da sociedade e que não executa sua função no 
contexto democrático, de segurança pública. Entretanto, após a redemocratização do sistema 
político brasileiro em 1988, a Polícia Militar se viu obrigada a adequar-se ao sistema democrático. 
Nesse contexto, a categoria do Policiamento Comunitário é mobilizada, como forma de adequar o 
discurso da organização e, ao mesmo tempo, garantir a manutenção das estruturas militares. 
 
 
 
Ana Paula Perrota (UFRJ) GT37  
 
Regimes de humanização e animalização: embaralhando natureza e cultural através do esforço de 
proteção moral da vida 
Observamos nas últimas décadas a mobilização política dos chamados defensores dos animais. 
Esses atores compõem o quadro de universidades como professores e pesquisadores das áreas do 
direito, medicina veterinária e filosofia principalmente. Através do que classifico como militantismo 
acadêmico, esses atores buscam incluir os animais na mesma comunidade moral que os humanos. 
Para tanto, partem da definição moderna de humano e de todo aparato moral que lhe acompanha 
para definir igualmente o valor da vida animal. Esse trabalho tem o objetivo de discutir que há 
nesse percurso um elemento dificultador que diz respeito ao fato de que, embora o humanismo 
moderno repouse sobre a pretensão da universalidade, as situações vividas nos mostram uma 
realidade plural. Como será visto, existem ideias diferentes do conceito de humano e de 
humanidade, por um lado, e de animal e animalidade, por outro, que nos permitem falar tanto de 
humanos quanto de não humanos. Sobre essa questão, tratarei do que chamo de “regime de 
animalização” que, em comparação ao “regime de desumanização”, discutido por Jussara Freire 
(2010), pode inscrever humanos e animais.  
 
 
 
Ana Paula Poll (UFF) GT12  
 
Desenvolvimento e aspectos subjetivos 



A cidade de Volta Redonda esteve no centro do projeto desenvolvimentista do Brasil, sua relação 
com a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) ainda é profunda. Moradores e gestores públicos 
precisam conviver com o antigo símbolo da industrialização e da modernização nacional. Uma 
modernização autoritária que também deixou suas marcas na cidade. O trabalho proposto 
pretende analisar que discursos sobre desenvolvimento foram produzidos no âmbito municipal ao 
longo da trajetória de Volta Redonda. Essa proposta também discute a noção de desenvolvimento 
etnocêntrica e tecnocrática que a partir de conceitos abstratos e dados estatísticos gerais 
produzem taxonomias perversas. Taxonomias que serão balizadoras para políticas de 
desenvolvimento adotadas pelos gestores públicos. O trabalho discute o próprio conceito de 
desenvolvimento. Analisa como ele é percebido tanto por aqueles que implementam quanto pelos 
que são alvo das políticas públicas pró-desenvolvimento.  
 
 
 
Ana Paula Karruz (UFMG) GT36  
 
Remando contra a maré: como a baixa escolaridade dos pais e a baixa renda familiar influenciam 
as notas do ENEM em diferentes regiões 
Este trabalho propõe-se a estimar o impacto de diferentes combinações de background familiar 
sobre o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Especificamente, busca-se 
determinar se os efeitos da escolaridade do pai e da escolaridade da mãe são sensíveis a variações 
no nível de renda domiciliar per capita, e entre diferentes regiões do país. O estudo aplica análise 
de regressão múltipla e um conjunto de interações. São utilizados os microdados do ENEM 2012, 
incluindo o questionário socioeconômico, e uma amostra de mais de 2,2 milhões de indivíduos. As 
escolaridades do pai e da mãe parecem ter um efeito sobre o desempenho que é independente da 
renda familiar per capita, mas que se torna ainda mais desfavorável num cenário de baixa renda. O 
legado de pais e mães que não puderam avançar em seus estudos mostrou-se mais profundo no 
Nordeste, mesmo após controlar-se pela renda familiar per capita. Além da renda familiar, a 
formulação de políticas para a Educação Básica deve considerar a escolaridade dos pais e a 
disponibilidade de fatores que possam compensar a deficiência educacional dos pais na formação 
dos filhos. 
 
 
 
Ana Paula Luna Sales (Unicamp) GT33  
 
Políticas do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Ceará: aspectos englobantes de 
redes e categorias 
Proponho neste paper explorar os sentidos que a categoria tráfico de pessoas adquire no debate 
sobre essa problemática no Ceará, e como tais sentidos são implementados pelo NETP desse estado 
na articulação contemporânea de “políticas de enfrentamento” ao tráfico de pessoas, que afetam 
certos intercâmbios entre sexo e dinheiro. Meu argumento é que nesse debate e implementação 
são realizados englobamentos sobre redes e categorias de enfrentamento à exploração sexual de 
crianças e adolescentes e ao turismo sexual. A pesquisa baseada no trabalho de campo realizado 
com a rede articulada pelo NETP durante e logo após a Copa do Mundo FIFA 2014, em Fortaleza, 
considera também as mudanças na categoria e na rede de enfrentamento ativa no Ceará desde 
2004, ano de sua criação como Escritório de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos. O NETP 
foi abordado através de etnografia, entrevistas, participação em seminários e capacitações, e 
análise de documentos e jornais. Dentre os resultados, aponto a potência englobante do tráfico de 



pessoas ao romper barreiras de gênero, classe, geração e raça, e ainda a importância do NETP nos 
bastidores da articulação das políticas de enfrentamento em estudo. 
 
 
 
Ana Paula Massonetto (FGV-SP), Fernando Luiz Abrucio (FGV-SP) GT27  
 
Presidencialismo estadual em São Paulo: o que une os partidos na coalizão  
Buscando compreender o que une os partidos na coalizão, e como é solucionado o dilema da 
governabilidade nos estados brasileiros, o artigo analisa a montagem e a natureza da coalizão de 
governo (formação dos gabinetes) no caso do Estado de São Paulo, de 1995 a 2010, investigando, 
em particular, seu peso e papel na construção e na gestão do apoio ao Executivo pela Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo (coalizão legislativa). Os resultados da análise empírica 
empreendida, que incluiu construção de banco de dados de 136 secretários estaduais, estatística 
descritiva de dados e indicadores quantitativos (em especial da taxa de coalescência do gabinete), 
reconstrução histórica da formação do governo por meio da literatura, levantamento de notícias na 
imprensa e de 27 entrevistas com atores políticos estratégicos, mostram que a cota e as estratégias 
eleitorais do governador têm peso maior na formação do governo do que a coalescência partidária 
no Legislativo, sendo que a baixa coalescência dos gabinetes paulistas indica a fragilidade dos 
partidos frente ao Executivo estadual. 
 
 
 
Ana Paula Salej Gomes (FJP EG) GT11  
 
A democracia como variável determinante do desenvolvimento do esforço de bem-estar: análise 
de 18 países da América Latina  
Ao buscar distinguir os níveis e trajetórias dos países quanto à promoção do bem-estar escolhemos 
a democracia como uma das variáveis independentes analisadas. Após a construção de Índice de 
Esforço de Bem-Estar utilizando a Análise Fatorial de Componentes Principais classificamos 18 
países latino-americanos. Cruzamos esforço de bem-estar e democracia procurando identificar se 
há comportamentos diferentes entre os países de acordo com o nível de esforço de bem-estar. Por 
fim, analisamos quatro variáveis independentes em conjunto (desenvolvimento econômico, 
abertura comercial, democracia e força da esquerda) usando o método Qualitative Comparative 
Analysis. Ele nos permitiu identificar as trajetórias de welfare dos países de baixo e de alto esforço 
de bem-estar a partir de 1980. Dentre os 18 países latino-americanos estudados 11 foram 
classificados como democracias longas. Destes, sete apresentam alto esforço de bem-estar, quatro 
têm baixo esforço de bem-estar, mas uma mesma trajetória. A análise dessas trajetórias evidencia 
as relações entre a democracia e a promoção do bem-estar social e os contextos em que elas 
propulsionam ou não os esforços de bem-estar na região. 
 
 
 
Ana Rodrigues Cavalcanti Alves (Ufpe) SPG23 
 
Do habitus aos hábitos: reflexões sobre a prática na teoria social contemporânea 
O presente trabalho visa discutir as contribuições teóricas de Bernard Lahire e Jean-Claude 
Kaufmann para pensar a prática nas sociedades contemporâneas. Para tanto, faz-se necessário, 
primeiramente, elucidar o diálogo crítico que esses autores estabelecem com a teoria da prática de 



Pierre Bourdieu, destacando a excessiva homogeneidade dos agentes, produzida pelos habitus 
comuns de classe. Em seguida, apresentaremos a tradição intelectual na qual se inserem os autores 
– a sociologia do indivíduo –, marcada por um forte interesse pelo indivíduo, devido ao crescente 
processo de individualização observado a partir das últimas décadas do século XX. Após essa 
discussão, é possível analisar os enfoques teóricos desenvolvidos por Lahire e Kaufmann, a partir de 
uma perspectiva disposicionalista que busca complexificar a teoria do habitus, enfatizando a 
pluralidade interna dos atores e a incorporação de hábitos heterogêneos e até mesmo 
contraditórios. Por fim, serão discutidas as diferenças entre ambos os enfoques, bem como seus 
avanços e limites na apreensão de questões centrais da teoria social contemporânea, como a 
reflexividade dos atores sociais e a apropriação diferenciada da cultura. 
 
 
 
Ana Saggioro Garcia (UFRRJ), Karina Yoshie Martins Kato (UFRRJ) GT38  
 
Políticas públicas movidas por interesses privados? Uma análise da cooperação brasileira em 
Moçambique a partir do Corredor de Nacala  
O aumento do comércio e da presença de multinacionais brasileiras no continente africano é 
acompanhado do crescimento da “cooperação para o desenvolvimento”, especialmente nas áreas 
da agricultura, saúde e capacitação técnica. Moçambique se destaca como principal receptor da 
cooperação brasileira, e tem se projetado como importante destino de investimentos brasileiros no 
exterior. Propomos uma visão inter-relacionada e integral da presença brasileira em Moçambique 
em termos do tripé investimento-financiamento-cooperação. Nesse sentido, este artigo aborda a 
presença empresarial na cooperação brasileira em Moçambique, explorando a relação entre os 
investimentos em mineração, a cooperação em agricultura e o corredor logístico que é o elo que 
viabiliza o escoamento das commodities minerais e agrícolas para os mercados internacionais. 
Argumentamos que, apesar da cooperação e do investimento partirem de lógicas distintas, ambos 
se mesclam e se confundem ao chegarem nos países receptores e nos territórios concretos de 
realização, revelando uma complexa relação entre estado e empresas, e entre políticas públicas e 
interesses privados. 
 
 
 
Ana Tereza Reis da Silva (UNB) GT07  
 
Saberes tradicionais, conservação da biodiversidade e territorialidades: o caso da FLONA Tapajós 
Como tensionam-se e/ou conciliam-se os saberes, modos de vida e direitos dos povos tradicionais 
com as práticas de conservação da natureza? No primeiro momento deste trabalho, revisitamos os 
postulados do dualismo cultura/natureza, buscando mostrar que, embora essa racionalidade seja 
fortemente contestada, ela ainda se mostra operante na gestão de áreas protegidas. Em seguida, 
analisamos, no contexto da FLONA Tapajós, a relação entre as práticas destinadas à conservação da 
biodiversidade e o processo de desbotamento, invisibilização e desterritorialização dos modos de 
vida dos ribeirinhos e da identidade cabocla – representativa do campesinato amazônico 
contemporâneo. Por fim, considerando as disputas de sentidos acerca do papel que os saberes 
locais devem ocupar na conservação da biodiversidade, sobretudo em áreas conflitadas pela 
sobreposição com territórios tradicionais, analisamos as possibilidades de um diálogo efetivo entre 
ciência e tradição tendo em vista uma proteção ambiental pautada por valores de sustentabilidade 
e justiça socioambiental. Palavras-chave: saberes tradicionais, conservação da biodiversidade, 
territorialidades.  



 
 
 
Anderson Severino de Oliveira Tavares (UFRN) SPG19 
 
O consumo de bens religiosos semelhantes realizados por jovens de paróquias da cidade de 
Campina Grande-PB 
Ao colocar sob exame, durante o ano de 2013, o Paradigma da Semelhança, destacado nos estudos 
de Berger e Guerra, em que instituições religiosas concorrendo pelo mesmo segmento de mercado 
procuram imitar uma parte significativa de seus bens religiosos de sucesso, encontramos diversas 
atividades religiosas semelhantes entre sites de instituições católicas e neopentecostais da cidade 
de Campina Grande-PB. Dessas atividades se destacaram os encontros temáticos e os shows 
religiosos de grande porte, além de louvores e adorações. Essas atividades, em sua maioria, foram 
destinadas para o público jovem. A partir disso, durante o ano de 2014, no lado dos fiéis católicos, 
realizamos entrevistas semiestruturadas procurando compreender como esses reagem às 
transformações recentes que vêm ocorrendo na Igreja Católica. Assim, será o objetivo desse 
trabalho apresentar nossa análise de como jovens fiéis católicos de paróquias da cidade 
mencionada estão consumindo os produtos religiosos semelhantes aos oferecidos em outros 
modelos de religiosidade, demonstrando se, do ponto de vista do consumidor que utilizou dos 
produtos, consideraram estes como semelhantes. 
 
 
 
Andhré Luiz Tisserant Cavazzani (UFSC) GT26  
 
A consciência originária: vozes cósmicas no espaço-tempo andino. 
Trata-se de pesquisa transdisciplinar dentro dos marcos teóricos descoloniais, cujo objeto são os 
ciclos políticos bolivianos, a fim de compreender como emerge e o que é a «consciência originária» 
dos povos indígenas. Com este objetivo, construo a partir de Edward Saïd, de Aníbal Quijano e de 
outros autores, uma percepção crítica sobre a «origem», como categoria dinâmica e interacional da 
consciência com o espaço-tempo. Faço então a distinção dos usos e vínculos políticos dos gentílicos 
e topônimos estrangeiros adotados por nós ['americano', 'indígena', 'canibal', 'nativo', 'abyayalano', 
'latino-americano'], analiso suas limitações a partir das questões identitárias étnicas e nacionais, e, 
convergindo às teorias de «Gaia», de James Lovelock, e da «raça cósmica», de José Vasconcelos, 
defendo a viabilidade de expansão continental das unções originárias, pois o mistério de nossas 
origens postula a necessidade de recriá-las a partir das miscigenações epigenéticas e dos elementos 
telúricos de nossa realidade. 
 
 
 
Andre Brandao (UFF), Salete Da Dalt (UFF), Amanda Lacerda Jorge (UFF) SPG18 
 
As comunidades negras rurais quilombolas e a tragédia dos indicadores sociais: até onde estão 
chegando as políticas públicas? 
Durante o ano de 2011 realizamos pesquisa que coletou dados socioeconômicos e de acesso às 
políticas sociais do universo de famílias residentes em 177 comunidades negras quilombolas, de 
todas as regiões do país. Estas comunidades eram as que até aquele ano, tinham recebido o título 
definitivo de posse de seus territórios. No total entrevistamos cerca de 9.100 famílias. Este artigo 
empreende a análise desta massa de dados coletados em 2011, em sua relação com os dados 



obtidos por nós em pesquisas nacionais (qualitativas e quantitativas) realizadas junto a outras 
comunidades quilombolas em 2006 e 2008. Este esforço de análise comparada dos dados constitui 
um exercício de avaliação dos resultados efetivos que políticas sociais voltadas para as 
comunidades quilombolas têm conseguido alcançar. Igualmente, a análise proposta, ao combinar 
informações quantitativas e qualitativas, possibilita identificar os pontos de estrangulamento que 
geram os problemas de acesso às políticas públicas e impõem fortes restrições socioeconômicas a 
esta parcela da população negra, mesmo após a titulação de seus territórios.  
 
 
 
Andrea Alcione de Souza (PUC Minas), Rafaela Cyrino Peralva Dias (UCB), Rafaela Cyrino Peralva 
Dias (UCB) GT32  
 
“Mérito não é para qualquer um”: a percepção de gerentes negros sobre o seu processo de 
ascensão profissional 
Este artigo buscou analisar, a partir de uma pesquisa realizada em Belo Horizonte nos anos de 
2010/2011 com gerentes negros, a percepção que estes possuem acerca do seu processo de 
ascensão profissional. A partir de aportes teóricos de autores como Pierre Bourdieu, Jessé Souza e 
Carlos Hasenbalg buscou-se compreender de que maneira o discurso de ascensão manifestado 
pelos gerentes é fundado na ideia de um mérito pessoal, que ignora ou minimiza as pré-condições 
sociais, emocionais, morais e econômicas que interferem no desempenho diferencial obtido pelos 
indivíduos. A análise dos pressupostos, das funcionalidades e do caráter produtivo que o discurso 
meritocrático assume no discurso dos entrevistados indica que este contribui para engendrar 
determinadas interpretações dos eventos de discriminação racial vivenciados pelos gestores 
negros, para justificar posicionamentos políticos em relação às chamadas ações afirmativas, para 
legitimar concepções de justiça que ignoram o peso das desigualdades sociais e raciais, entre 
outros, contribuindo para reforçar uma concepção tecnocrática do mundo que minimiza os graves 
problemas sociais e raciais presentes na nossa sociedade.  
 
 
 
Andrea Claudia Marcela Roca (MN/UFRJ) GT02  
 
A arte como fruição estética e/ou como agente de intervenção social, e suas consequências no 
mundo da cultura patrimonial: o caso do Museu de Antropologia da Universidade da Colúmbia 
Britânica (Vancouver, Canadá) 
O Museu de Antropologia da Universidade da Colúmbia Britânica (Vancouver, Canadá) mantém, 
simultaneamente, duas exposições sobre os indígenas da Costa Noroeste da América do Norte. 
Enquanto uma delas investe na dimensão artística dos acervos indígenas, criando uma intensa 
experiência de fruição estética, a outra constrói novos patrimônios a partir das noções da dor e do 
conflito, esteticizando a política, “desintoxicando” a história oficial e negociando a criação de outras 
memórias. Mostrando a complexidade interna destas duas exposições e os deslocamentos 
conceituais decorrentes dessas práticas museológicas, analiso a particular descentralização da ideia 
de “arte” organizada por este museu, argumentando que a concepção e/ou os trânsitos da arte 
como produtora de fruição estética e/ou como agente de intervenção social implicam uma série de 
transformações no mundo da cultura patrimonial, tanto material quanto intangível. Argumentarei 
também que tais mudanças não ocorrem isoladamente no âmbito das produções museológicas, 
pelo fato de propiciar a geração de novos questionamentos e problemas em diversos domínios 
culturais, assim como também no âmbito das ciências sociais em geral. 



 
 
 
Andressa Lídicy Morais Lima (UNB) GT03  
 
Usuários de crack e habitus desviante: de uma sociologia do desvio para uma sociologia da 
socialização desviante  
Este trabalho objetiva apresentar um quadro teórico mais geral do que se poderia imaginar um 
programa de pesquisas de Sociologia da Socialização Desviante. Para isso, deslindo sobre a 
produção do comportamento desviante, isto é, os efeitos práticos dos modos de classificação social 
de usuários de crack a partir de pesquisa empírica de tipo qualitativo (uso da etnografia como 
principal método de apreensão empírica da hexi corporal e dos contextos de interação) na região 
nordeste do Brasil (Fortaleza-CE, Recife-PE, Salvador-BA) em 2014. Procuro destacar as 
regularidades sociológicas objetivas e subjetivas bem como os regimes práticos, modos de pensar e 
agir que fazem do crackeiro um tipo de agente socialmente desviante. De modo geral, este artigo 
procura apreender o “patrimônio de disposições culturais” de perfis de usuários de crack, assim 
como as diferentes “redes” de sociabilidade (“interação face a face”, “interação institucional”), 
informada teoricamente pela Sociologia Disposicional (Bernard Lahire, Pierre Bourdieu e Jessé 
Souza) e a Sociologia do Desvio (Èmile Durkheim, Michel Misse, Maurice Cusson, Howard Becker e 
Norbert Elias).  
 
 
 
Andressa Nunes Soilo (UFRGS) GT37  
 
Economia moral no camelódromo de Porto Alegre/RS: uma etnografia dos códigos de conduta 
dos comerciantes 
Este trabalho pretende demonstrar como são articulados e experienciados os usos morais das 
práticas comerciais no camelódromo da cidade de Porto Alegre/RS. Tal espaço comercial é uma 
construção realizada através de parceria público-privada que teve por objetivo, conforme o 
governo municipal, revitalizar o Centro Histórico da cidade. Desse modo, a revitalização urbana 
contava com o camelódromo a fim de alojar os camelôs que trabalhavam nas ruas mais 
movimentadas. Com a inauguração desse novo local, em 2009, o comércio popular de Porto Alegre 
é parcialmente reconfigurado especialmente por fatores como a presença de uma administração 
externa ao grupo (gestão da empresa privada que participou na construção do local), a cobrança de 
aluguéis, a localização das lojas e mesmo a questão identitária. A partir desse cenário, procurei 
perceber, através de pesquisa etnográfica, a economia moral que anima tal comércio popular, que 
fundamenta suas normatividades locais e estabelece os limites do tolerável nas relações sociais do 
grupo de vendedores em questão. Questões como fofoca, honra, venda de determinados produtos 
e relações com órgãos estatais permeiam a economia moral do grupo estudado. 
 
 
 
Andrey Felipe Sgorla (PUCRS) GT36  
 
Descentralizando políticas, profissionalizando jovens: um estudo do Programa de Aprendizagem 
Profissional 
A Política de Aprendizagem Profissional, criada pela Lei 10097/2000, insere-se no cenário de 
elaboração de políticas, programas e projetos, focalizados na formação profissional para jovens 



pobres das periferias das grandes cidades. A forma de implementação está inserida no modelo de 
gestão das políticas públicas, que se consolidou com a reforma gerencial das políticas sociais, 
implementada na década de 1990, caracterizada pela descentralização e o estabelecimento de 
novas formas de articulação com a sociedade civil e com o setor privado, visando à garantia da 
provisão de serviços públicos, por meio de parceria e da prestação de serviços das organizações da 
sociedade civil e do mercado. Neste estudo, analisamos as trajetórias, os modelos de gestão e as 
estratégias das organizações para implementarem o programa, e as concepções e finalidades das 
atividades formativas, sustentadas pelos gestores do Programa de Aprendizagem Profissional, no 
âmbito das organizações da sociedade civil.  
 
 
 
Andreza Aparecida Franco Câmara (UFF), Paulo Brasil Dill Soares (UFF) GT31  
 
Águas para vida, não para morte! O papel do movimento dos atingidos por barragens na “onda” 
neodesenvolvimentista e o caso da Usina Símplicio (RJ/MG)  
No presente artigo serão investigadas as novas teorias contemporâneas dos movimentos sociais, 
sem perder de vista o debate sobre as teorias clássicas, localizando seu surgimento histórico, com o 
propósito de analisar as estratégias de resistência do Movimento dos Atingidos por Barragens 
(MAB) e o papel histórico dessa entidade na luta para conter ou reduzir os impactos do projeto 
neodesenvolvimentista apoiado na matriz de energia hidráulica no Brasil, destacadamente nos 
governos de “esquerda”. Será estudado o conjunto de ações (ou inações) adotadas pelo MAB nas 
barragens localizadas no eixo Sul-Sudeste brasileiro, principalmente, o caso da Usina Simplício, 
situada na divisa dos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, assim como a percepção da 
população deslocada sobre todo o processo de remoção forçada, além de suas expectativas do 
futuro. Para tanto, serão empregados como métodos de pesquisa a revisão de literatura, o estudo 
de caso dos atingidos pela Usina Hidrelétrica Simplício, através da escuta das comunidades 
tradicionais localizadas nos bairros Grama e 21, em Três Rios/RJ.  
 
 
 
André Drumond Mello Silva (UFJF) GT39  
 
Abolicionismo e republicanismo no Brasil Império 
No presente artigo procuramos recompor como, a partir dos anos finais da década de 1860, formar-
se-ia uma linguagem republicana e democrática em franca crítica à experiência da escravidão no 
Brasil. Nesse esforço, pretendemos compreender como essa linguagem teria mantido tensões 
frequentes com outras linguagens políticas da época, e, dessa fricção, no esforço de diferenciar-se, 
teriam se tornado mais claras a sua singularidade e a sua identidade. Para tanto, o texto está 
dividido em três partes. Na primeira, discutimos os antecedentes do republicanismo no Brasil – em 
especial em Frei Caneca, Cipriano Barata e Ezequiel Correa dos Santos – e a forma como o tema da 
escravidão surgiria em suas linguagens. Na segunda, abordaremos como teria sido formado, a partir 
da década de 1860, um conjunto de ideias abolicionistas de um republicanismo democrático – 
sobretudo a partir das obras de Castro Alves e de Luiz Gama. Por fim, e em sua última parte, o texto 
analisa o surgimento da linguagem oligárquica do republicanismo – sobretudo em Quintino 
Bocaiúva e no Partido Republicano – e de como ela seria avessa e adversária das diferentes 
matrizes abolicionistas da época. 
 
 



 
André Luiz Vieira Dias (Unesp) GT06  
 
Engajamento cívico e escolaridade: a formação de cidadãos engajados e o papel da escolaridade 
superior no Brasil 
Nesta pesquisa realizamos uma análise acerca do processo de formação de cidadãos engajados 
diante da experiência de democratização do ensino superior no Brasil. A partir dos dados obtidos 
pelo ESEB (Estudo Eleitoral Brasileiro) e pelo CSES (Comparative Study of Elections Systems), tem-se 
realizado uma análise comparativa entre Brasil e outras democracias avançadas, recorrendo às 
técnicas de um estudo de caso. Trata-se de um estudo multidisciplinar que relaciona as temáticas 
de engajamento cívico, comportamento político, capital social, políticas públicas e ensino superior. 
A hipótese é de que, ao contrário do efeito que a educação ocasiona sobre a cidadania nas 
democracias avançadas, o caráter mercantil do processo de expansão do ensino superior adotado 
no país não tem influenciado sobre a formação de cidadãos politicamente engajados e, portanto, 
não há uma correlação entre a escolaridade e a formação de cidadãos mais interessados, 
participativos e coerentes sobre suas opiniões e escolhas políticas no Brasil. Palavras-chave: 
engajamento cívico; comportamento político; capital social; escolaridade superior.  
 
 
 
André Silva de Oliveira (UFPE), Rodolfo Silva Marques (UFRGS) GT39  
 
70 anos da sociedade aberta no combate das ideias: uma análise crítica da teoria da democracia 
em Karl Popper 
A sociedade aberta e seus Inimigos, obra seminal de Karl Raymond Popper, completa 70 anos em 
2015, e o presente trabalho pretende rediscutir aspectos relevantes da teoria democrática do 
pensador anglo-austríaco. Nosso escopo é demonstrar como a teoria da democracia em Popper se 
constitui numa alternativa tanto ao libertarianismo, versão radical do liberalismo, quanto ao 
liberalismo igualitário, tradição inaugurada por John Rawls. A visão peculiar de Karl Popper sobre a 
interação entre livre mercado e instituições políticas acentua a distinção de sua teoria da 
democracia em relação aos dilemas enfrentados hoje pelas correntes do liberalismo político. Os 
argumentos principais são o de que a teoria da democracia popperiana se funda não em um 
desenho institucional específico, como sucede com a teoria da justiça equitativa rawlsiana, mas 
essencialmente em um método para a reforma gradual das instituições políticas, e também na 
instituição de controles democráticos sobre os atos dos governantes como salvaguarda 
fundamental da democracia representativa.  
 
 
 
Andréa Monteiro da Costa (IFRN) GT41  
 
Gerações e sentidos do trabalho: uma incursão sociológica a partir de uma pesquisa quantitativa  
Os sentidos atribuídos ao trabalho e o seu peso na formação de identidades sociais têm pesos 
diferenciados para gerações distintas? E, dado que a entrada no mundo do trabalho é uma das 
principais características de transição para a idade adulta, como os jovens de ontem e de hoje 
encararam e encaram esse momento? Essas questões podem ancorar uma reflexão sociológica 
substantiva a respeito das conexões entre a entrada no mundo do trabalho e outros 
acontecimentos também representativos da transição para o mundo adulto nas sociedades 
ocidentais (término do período escolar, casamento, estabelecimento de um novo domicílio, 



nascimento do primeiro filho, etc.). Para avançar nesse objetivo, necessitamos estabelecer uma 
baliza teórica e ela nos é fornecida pela formulação clássica de Karl Mannheim a respeito de 
geração. Mas, como podemos articular o conceito de geração com as mutações do mundo do 
trabalho contemporâneo? Esse é um caminho analítico que necessita de referentes empíricos para 
ter substância. Por isso, o nosso trabalho se alicerça em uma pesquisa quantitativa realizada com 
estudantes da rede federal de ensino técnico e tecnológico. 
 
 
 
Andréia Di Camilla Ghirghi Pires Sudano (Ufscar), Alessandra Guimarães Soares (Ufscar), Guilherme 
Efraim Vergili (Ufscar) GT30  
 
O debate sobre a pesquisa em políticas públicas no Brasil a partir da análise dos trabalhos 
apresentados na ANPOCS: evolução e desafios  
A partir dos anos de 2000, há uma expansão dos estudos sobre políticas públicas no Brasil. Tendo 
como principal característica seu aspecto multidisciplinar, esse campo de estudos é marcado por 
uma grande dispersão temática e dificuldade de consolidação (MARQUES; FARIA 2013). Assim, o 
objetivo desse trabalho foi compreender as mudanças e avanços ocorridos nestes estudos, a partir 
da análise dos trabalhos publicados por um dos principais encontros científicos do país, o Encontro 
Anual da ANPOCS. Para tal, levantaram-se os resumos publicados nos anais dos encontros oriundos 
dos grupos de trabalho sobre políticas públicas no período de 2002 a 2014. Foram analisados três 
eixos: a política e tema objeto de estudo pelos pesquisadores, a área acadêmica dos autores e as 
principais teorias utilizadas. Os resultados obtidos preliminarmente demonstraram que há uma 
predominância de estudos de caso, pesquisadores das áreas de Ciência Política e Administração 
Pública, trabalhos voltados para a análise de apenas uma das fases do ciclo de políticas públicas e 
abordagens ancoradas nos teóricos da Ciência Política.  
 
 
 
Andréia Roviero (Unesp) GT21  
 
Terras nas mãos dos pequenos: relações produtivas e econômicas dos pequenos produtores de 
cana para as usinas de açúcar e álcool do interior paulista 
Esta pesquisa tem o propósito de entender, mapear e discutir a realidade do pequeno produtor 
canavieiro e as temáticas que o envolvem, a partir dos olhares da sociologia rural. Os pequenos 
agricultores são maioria no interior do Estado de São Paulo. A metodologia da pesquisa é 
qualitativa, mas foram produzidas amostragens estatísticas. Assim, através da aplicação de 
questionários semiestruturados, busquei compreender o universo e o perfil desse agente 
produtivo. Foram entrevistados 40 pequenos produtores canavieiros nos municípios sedes dos 
escritórios de desenvolvimento rurais da região central do Estado de São Paulo, Jaboticabal e 
Araraquara. Produzir cana-de-açúcar gera controvérsias, tanto no terreno econômico quanto no 
ambiental e social. Nesta conjuntura, estão presentes valores ligados à sociedade rural. Existe um 
sentimento de pertencimento e ligação com a terra independente da cultura produzida no 
momento. A pesquisa de campo mostrou que, mesmo a cana sendo uma produção totalmente 
voltada para indústria sucroalcooleira, não inviabilizou a afetividade e ligação com a terra mantida 
pelos pequenos proprietários canavieiros.  
 
 
 



Angela Moreira (Cpdoc/FGV) GT17  
 
O julgamento dos crimes contra a economia popular durante a ditadura militar: a atuação do 
Superior Tribunal Militar 
Em janeiro de 1966, foi editado o decreto-lei nº 2, visando conter a crise de abastecimento por que 
passavam as grandes cidades do país, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. O decreto-lei 
ampliou o rol de atribuições da Superintendência Nacional de Abastecimento (Sunab), além de ter 
designado que órgãos municipais, estaduais e federais deveriam auxiliá-la na fiscalização e 
detenção dos comerciantes que atentassem contra a economia popular. Outra determinação 
contida no decreto-lei foi a equiparação de tais crimes aos delitos contra o Estado e a ordem 
política e social, previstos na Lei de Segurança Nacional (LSN) de 1953. Uma das consequências do 
decreto-lei foi uma série de prisões de comerciantes acusados de ações ilícitas durante as 
transações comerciais e de desestabilização da ordem. Em função da sua atribuição de julgar os 
crimes presentes na LSN, a Justiça Militar também ficou responsável pelo processo e julgamento 
dos crimes contra a economia popular. O objetivo desta comunicação é, portanto, problematizar a 
ideia de ordem, presente nos habeas corpus solicitados pelos comerciantes acusados de sonegação 
ao Superior Tribunal Militar (STM). 
 
 
 
Angela Figueiredo (UFRB) GT03  
 
Classe média negra em perspectiva comparativa: Brasil e Estados Unidos 
A eleição de Barack Obama em 2008 criou a esperança de que os Estados Unidos tivessem 
superado uma história de racismo e discriminação racial contra os negros. A vitória do primeiro 
presidente negro fez com que muitos analistas acreditassem que o país se tornaria pós-racial. Estes 
e outros acontecimentos quando observados em conjunto demonstram que a discriminação racial 
persiste mesmo em contextos em que supostamente há uma classe média negra consolidada. Dito 
de outro modo, a observação da experiência americana demonstra que a mobilidade social não 
significa a diluição do preconceito e do racismo tal como acreditavam os teóricos brasileiros. 
Mantendo a tradição dos estudos comparativos, a presente proposta tem como objetivo analisar as 
estratégias de mobilidade, os estilos de vida e a percepção do racismo da classe média negra nos 
dois países.  
 
 
 
Angela López Cantero (UFCG) GT31  
 
O etnodesenvolvimento como alternativa do povo potiguara da Paraíba 
O povo potiguara da Paraíba começou seu processo de reivindicação dos territórios 
tradicionalmente ocupados a partir dos anos oitenta com a falência da Companhia de Tecidos Rio 
Tinto (CTRT), fábrica da família Lundgren que se apropriou da maior parte das terras da região. A 
luta pela terra foi um dos contributos de emergência étnica que impulsionou o povo potiguara a se 
organizar e mobilizar politicamente por seus direitos indígenas. Frente aos projetos de 
desenvolvimento econômico que vinham se estabelecendo na região, como a CTRT, as usinas e as 
fábricas de álcool, o povo potiguara reivindicou seus territórios indígenas com o objetivo de 
fortalecimento e reafirmação da sua identidade étnica, resistindo ao processo de invisibilização e 
estigmatização que sofreram durante muito tempo. O uso da terra para o povo potiguara é como 
um meio de subsistência e de vida, assim como de fortalecimento cultural. Nesse trabalho 



propomos o etnodesenvolvimento como alternativa aos modelos de desenvolvimento econômico 
da sociedade ocidental, enfatizando a importância da luta pela terra e da educação indígena 
intercultural como contributos de afirmação e fortalecimento da identidade étnica. 
 
 
 
Angelica Lovatto (Unesp) GT39  
 
O pensamento político de Hélio Jaguaribe (1950-64) 
Este trabalho, fruto de pesquisa concluída, apresentará uma discussão sobre o pensamento político 
de Hélio Jaguaribe de 1950 a 1964. A atuação do cientista político carioca, no período, deu-se em 
três institutos distintos: o IBF – Instituto Brasileiro de Filosofia, o IBESP – Instituto Brasileiro de 
Economia, Sociologia e Política e o ISEB – Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Defendo aqui a 
originalidade do pensamento jaguaribeano, que, desde os anos 1950 – diferentemente dos autores 
de sua geração –, defendeu que o Brasil não tinha condições de apostar no caminho clássico da 
revolução burguesa, já que suas possibilidades de desenvolvimento estariam mais afeitas ao caso 
prussiano, na unificação de 1871. Para chegar a essa tese, a produção teórica do autor caminhou de 
uma preocupação voltada à reflexão filosófica para o estabelecimento dos parâmetros de uma 
intervenção prática na realidade brasileira. Para o autor, é na política – assim como no Estado – que 
estaria a chave para a resolução do conjunto de estrangulamentos da sociedade brasileira, por 
intermédio da constituição de condições institucionais do desenvolvimento. Essa é a síntese de sua 
proposta nacionalista. 
 
 
 
Angelina Michelle de Lucena Moreno (Unifesp) GT41  
 
Trabalho, novas tecnologias da informação e classes sociais: as novas condições de trabalho 
imaterial nos polos de alta tecnologia brasileiros  
A comunicação aqui proposta constitui-se em uma análise teórica e empírica sobre a 
reestruturação produtiva e as condições de trabalho no Polo de Alta Tecnologia de Campinas. 
Trabalhamos com a hipótese de que a recente consolidação da produção de P&D no Brasil nos 
países da América Latina desenvolveu-se diversamente se comparadas à estruturação desse setor 
nos países capitalistas avançados, demandando, portanto, uma análise mais detalhada à luz das 
novas qualificações profissionais e da expansão das NTICs. Nesse sentido, pautada nas recentes 
discussões sobre a reconfiguração do trabalho imaterial, e da expansão das novas tecnologias da 
informação e comunicação na primeira década do século XXI no cenário brasileiro, analisamos em 
que medida os novos tipos de trabalho se assemelhariam ou não aos da produção de trabalho 
fabril, isto é, em que medida a produção de conhecimento em empresas de tecnologias 
reproduziriam a mesma lógica das indústrias de bens duráveis ou semiduráveis? Palavras-chave: 
trabalho imaterial, condições de trabalho, classes sociais.  
 
 
 
Angelita Matos Souza (Unesp) GT12  
 
Eletricidade e Soviets (Belo Monte) 
Pretendemos abordar a relação entre desenvolvimento econômico e luta política, tendo a Usina 
Hidrelétrica de Belo Monte como caso ilustrativo. Sem dúvida a obra de infraestrutura mais 



polêmica dos governos do Partido dos Trabalhadores (PT), combatida por ambientalistas e 
populações locais devido aos impactos ambientais e sociais mundialmente criticados. Interessa-nos 
dialogar com duas visões: a desenvolvimentista, identificada com a defesa das obras de 
infraestrutura como caminho para o enfrentamento das carências sociais e econômicas; e a visão 
ambientalista que rebate esse caminho. Destacaremos os desdobramentos no âmbito dos 
movimentos sociais e impactos sobre a cidade de Altamira. A intenção é apontar tanto para o 
potencial civilizatório como para a face barbárie, salientando que só a mobilização popular pode em 
parte transformar prejuízos em ganhos sociais. Na primeira parte do texto, retomaremos as visões 
desenvolvimentista e ambientalista; em seguida abordamos a política econômica dos governos do 
PT, indicando limites, avanços e contradições; por fim analisamos Belo Monte, destacando ganhos 
sociais e políticos envolvidos na sua construção. 
 
 
 
Annelise Caetano Fraga Fernandez (UFRRJ), Fernanda da Silva Ferreira (UFRRJ) GT35  
 
O mercado de produtos orgânicos e agroecológicos: disputas e apropriações ideológicas  
O objetivo deste artigo é analisar a conformação de mercados orgânicos e agroecológicos, 
descrevendo as interfaces e distinções sociais, político-ideológicas implicadas na utilização de um 
outro termo em contextos específicos (circuitos de feiras, distinção de consumidores, 
caracterização de produtos, políticas públicas, identidades associativas e de movimentos sociais). 
Pretende-se contrastar as formas recentes de lutas e conquistas de movimentos vinculados à 
economia de base camponesa, a partir da chave da agroecologia e as formas de apropriação desses 
valores por setores de responsabilidade social de empresas, instituições dos sistemas S, tais como o 
Sebrae, relacionados à lógica empreendedora e à economia verde. Sem perder de vista a 
contextualização dessas disputas em escala global e nacional, o texto tem como recorte a descrição 
dessas lutas na cidade do Rio de Janeiro, descrevendo a formação de mercados, organizações e 
movimentos e as formas específicas de elaboração desses valores por membros de uma associação 
específica de agricultura orgânica da zona oeste da cidade, frente à atuação de organizações com 
diferentes posicionamentos político-ideológicos. 
 
 
 
Anselmo Otavio (UFRGS) GT24  
 
A diplomacia sul-africana em ação: o papel da Agenda Africana na inserção internacional da 
África do Sul pós-apartheid 
A proposta de artigo para o 39º encontro anual da ANPOCS possui como objetivo principal analisar 
a importância da Agenda Africana na inserção política da África do Sul no cenário internacional 
entre 1994 e 2014. Por meio de revisão bibliográfica de caráter variado, constando de documentos 
oficiais e artigos e livros voltados à temática proposta, bem como via análise de três objetivos 
específicos, no caso, a compreensão das políticas externas adotadas durante as administrações 
Mandela (1994-1998), Mbeki (1999-2008) e Zuma (2009-2014), busca-se defender a hipótese de 
que o protagonismo que a África do Sul vem conquistando no cenário internacional encontra-se 
ancorado na inserção continental desenvolvida pelo país através da criação e adoção da Agenda 
Africana. Nesse sentido, espera-se concluir que a reafirmação como país africano e a atuação em 
prol do continente elevaram a África do Sul ao posto de representante dos anseios africanos no 
cenário mundial, garantindo ao país a possibilidade em exercer um papel cada vez mais ativo na 



governança global. Palavras-chave: África do Sul pós-apartheid, política externa, Agenda Africana, 
inserção internacional. 
 
 
 
Antonia Celene Miguel (Ufscar) SPG01 
 
O acesso das mulheres ao microcrédito como meio de combate à pobreza: o caso da Política 
Nacional de Microcrédito 
A presente pesquisa trata do acesso das mulheres ao microcrédito no Brasil através do Programa 
Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO, criado no governo do presidente Lula. 
Assim, o microcrédito é abordado como política pública, em que a ação do Estado tem sido crucial 
para a sua expansão em nível nacional. O PNMPO tem incorporado a questão de gênero através da 
criação de linhas especificas de crédito destinado às mulheres, as quais se apresentam como a 
principal clientela do microcrédito. A forma como esse programa se articula com outros projetos 
(inclusão financeira, economia solidária e empreendedorismo), incluindo os que visam à autonomia 
econômica das mulheres, mostra a dimensão social que o microcrédito assume na 
contemporaneidade para além de uma alternativa de acesso a recursos econômicos para as 
pessoas excluídas do sistema financeiro tradicional. Essa perspectiva tem segmentando o desenho 
institucional do PNMPO, combinada com uma política de governo que almeja compatibilizar 
crescimento econômico com a promoção de inclusão social. 
 
 
 
Antonio Carlos Henriques Marques (Ufscar), Vera Alves Cepêda (Ufscar), Aline Vanessa Zambello 
(Ufscar) GT25  
 
Mudanças no ensino superior no Brasil - expansão, inclusão equidade: um balanço do REUNI e a 
recepção de influências internacionais 
O tema desta proposta é analisar a expansão do ensino superior brasileiro recente (2003/2013) 
como uma estratégia de desenvolvimento e política pública de promoção social. A pesquisa analisa 
as dimensões desse movimento: a) expansão quantitativa; b) expansão geográfica; c) expansão de 
funções; d) expansão de acesso e e) ampliação da permanência, a partir da apresentação de um 
amplo conjunto de dados e indicadores gerais e dos marcos legais, tais como o Programa de Apoio 
a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, Sistema de Seleção 
Unificada – SiSU, Lei de Cotas, Plano Nacional de Assistência Estudantil e PNAES. Essa análise, 
quantitativa e qualitativa, mostra novo cenário geográfico e social do mapa de vagas e grupos focais 
do ensino superior brasileiro. Ao final apresentamos uma hipótese de trabalho que relaciona a 
circulação e recepção de ideias advindas de organismos internacionais como a UNESCO e o Banco 
Mundial, e que, no caso da primeira, atuou diretamente nos países latino-americanos por meio da 
ÓRUS, organização dedicada a ajudar as reformas universitárias. 
 
 
 
Antonio Eduardo Alves de oliveira (UFRB) GT20  
 
Marxismo e a questão regional  
Este trabalho apresenta um debate sobre a questão regional na atualidade, abordando os nexos 
entre as (sub) regiões nacionais e a luta entre as classes sociais no capitalismo contemporâneo. 



Enfoca ainda como as diferentes abordagens marxistas analisam a diferenciação espacial e as 
desigualdades regionais, em relevo a análise de Gramsci sobre a sociedade meridional italiana. 
Além disso, pretende-se analisar o significado do regionalismo e do desenvolvimento desigual e 
combinado em países da América Latina no século XXI.  
 
 
 
Antonio Jonas Dias Filho (PUCSP) GT31  
 
Sobre os viventes do Rio Doce e da Fazenda Guarany: o Estado brasileiro, a prisão de índios 
durante a Ditadura Militar e as Lei de Anistia 
Esse trabalho faz parte da nossa pesquisa de doutorado e trata de um dos episódios mais 
marcantes da política indigenista durante a ditadura militar que acabou sendo negligenciado 
durante o processo de abertura e anistia. Estamos nos referindo ao Reformatório Agrícola 
Crenaque (KRENAK), que serviu de prisão para indígenas de todo o Brasil. O nosso debate se dá em 
torno de como os planos de desenvolvimento e integração nacional dos militares resultaram em 
ações de controle, levando à prisão e ao exílio centenas de índios. Além disso, questionamos 
também a omissão do Estado, das autoridades judiciais e de diversos atores políticos em relação à 
inclusão dos mesmos como vítimas do regime e passíveis, portanto, de anistia ou indenização como 
preveem as Leis 6.683/79 e 9.140/95. 
 
 
 
Antonio Marcio Haliski (IFPR), Alfio Brandenburg (UFPR) GT21  
 
Da constituição à reprodução de uma “certa” condição camponesa: um estudo de caso a partir 
dos usos dos recursos naturais 
Analisamos a condição camponesa pelo viés da dimensão prática, ou seja, de usos dos recursos 
naturais dentro da sociedade moderna, tendo como objeto de análise um grupo de agricultores 
entre os estados do Paraná e Santa Catarina, mais precisamente nos municípios de União da 
Vitória/PR e Porto União/SC. Metodologicamente parte-se da necessária relação entre uma 
macrossociologia e uma microssociologia, desvelando as práticas materiais dos agricultores. Assim, 
o primeiro passo é o entendimento da formação ou constituição do campesinato na área estudada 
e, num segundo momento, a análise da sua reprodução pelas práticas de uso. O resultado é uma 
interpretação original no sentido de estudarmos a condição camponesa por este viés e, 
principalmente, numa área com escassos trabalhos que tragam o camponês enquanto sujeito de 
sua própria história. Palavras-chave: camponês, usos dos recursos naturais, modo de vida.  
 
 
 
Antonio Marcos Sousa Silva (UFC) GT42  
 
A inversão da ordem na vida policial: sociabilidade prisional e práticas ilegais 
Este trabalho é fruto de um processo de pesquisa sobre a inversão da ordem na vida policial a partir 
de um trabalho de campo realizado no Presídio da Polícia Militar do Estado do Ceara. Pensar as 
formas de sociabilidade, as maneiras de viver em um ambiente de reclusão de liberdade é o foco 
central deste trabalho. Analisei, a partir da compreensão da sociabilidade prisional gestada por 
policiais e ex-policiais militares em condição de detento, como ocorrem os processos de inversão da 
ordem e o processo de produção de ilegalismos na vida policial. Assim, busquei compreender como 



policiais e ex-policiais militares vivenciam uma ordem invertida em vista de suas condições de 
presos no presídio da PMCE. Para isso, tomei como suporte teórico-metodológico a escuta 
etnográfica em sua característica principal: a observação; assim como me apropriei das narrativas 
das histórias de vida dos presos como componentes indispensáveis à compreensão dessa inversão. 
Em síntese, esta pesquisa, que culminou com minha tese doutoral, procura analisar como a 
sociabilidade prisional modifica os posicionamentos binários dos presos-policiais em relação às 
práticas ilegais dentro e fora daquela instituição. 
 
 
 
Antonio Mateus de Carvalho Soares (UFSB/Ufba) GT34  
 
O outro lado do paraíso: agenciamentos, conflitos e temor em Porto Seguro-BA 
Este trabalho compreende as formas de agenciamento da criminalidade nos bairros de Campinho e 
Baianão, localizados na parte baixa e alta da cidade de Porto Seguro, no extremo Sul da Bahia. Nos 
últimos anos vem acontecendo uma "migração" mais intensa da violência das metrópoles para 
cidades de médio e pequeno porte. Tal movimento se articula ao tráfico de drogas em uma trama 
de relações que independente do porte da cidade, envolve composição de fronteiras entre o legal e 
o ilegal, constituição de territórios em disputas, aliciamento e execução de jovens. Neste estudo as 
formas de sociabilidades, vinculação, revelação e ocultamento foram pesquisadas em dois bairros 
de Porto Seguro. Conservadas algumas similitudes ao que acontece nas metrópoles, a violência em 
periferias de cidades em contextos parecidos ao de Porto Seguro apresenta diferentes intensidades 
na construção do medo e nas dinâmicas que se processam na banalização deste fenômeno, 
repercutindo em uma sensação de maior temor e vitimização da população, que ainda se encontra 
surpreendida pela forma de incorporação do crime no cotidiano de suas periferias. 
 
 
 
Antonio Teixeira de Barros (Cefor), Cristiane Brum Bernardes (Cefor-CD), Malena Rehbein Rodrigues 
(Cefor-CD) GT04  
 
Política digital: os parlamentares brasileiros e as mídias sociais 
Este trabalho analisa como deputados federais e senadores usam ferramentas digitais, a partir das 
seguintes questões: Quais são as estratégias adotadas por esses parlamentares no contexto de 
comunicação e interação criado pela internet? Como eles aproveitam as possibilidades políticas 
criadas por esses veículos? Há diferenças/semelhanças entre as estratégias usadas por deputados e 
senadores? A pesquisa foi realizada em 2013 com os 513 deputados federais e 81 senadores. Foram 
considerados os índices de veiculação de notícias e produção legislativa, resposta a e-mail, 
transparência, interatividade e a média de seguidores no Twitter e Facebook. Quanto à visibilidade, 
57% dos parlamentares publicam notícias sobre o mantado; mas só 5% informam seus gastos. 
Acerca das estratégias de interação, menos da metade dos parlamentares divulga e-mail no site e 
oferece espaço para os visitantes registrarem suas opiniões, e apenas 20% dos e-mails são 
respondidos. A rede mais usada é o Twitter (83%), seguida pelo Facebook (82%) e Youtube (53%). 
As bancadas de deputados com maior presença nas redes digitais são as do PCdoB, PT e PSDB. No 
caso dos senadores, o PT lidera, seguido pelo PTB, PMDB e PSDB.  
 
 
 
Antônio José Escobar Brussi (UNB) GT24  



 
Não indiferença: da resistência contra-hegemônica à construção de uma comunidade de 
consciência do Sul Global  
O artigo apresenta a noção de não indiferença como parte do esforço para desenvolver um novo 
referencial teórico/conceitual para apreender mais adequadamente as novas realidades da atual 
crise sistêmica e os processos globais de transformação social que emergem de tais conjunturas. 
Em tal contexto, a não indiferença surge como contribuição potencialmente inovadora para 
reavaliar os princípios de soberania, da não intervenção e da autodeterminação, ainda vistos como 
fundamentos do sistema interestatal. De uma origem voltada ao combate aos crimes contra a 
humanidade na ex-Iugoslávia (1994) e na África (2001), o conceito foi "apropriado" pela diplomacia 
brasileira para fundamentar a atuação do Brasil na América Latina, para colaborar ativamente, com 
a concordância de outros estados e do estado receptor, para a superação de crises políticas e/ou 
dificuldades econômicas. Diferente da agressiva posição norte-americana, pós mundo bipolar, do 
direito à ingerência, a diplomacia brasileira apresenta a consensual e humanitária noção de não 
indiferença.  
 
 
 
Ariadne de Oliveira Santiago (UNB) GT14  
 
Economia solidária e Senaes:  institucionalização de um outro mundo possível 
A economia solidária é um movimento social que visa à mudança da realidade brasileira a partir de 
uma concepção de economia baseada na solidariedade, na autogestão e na cooperação. O 
fenômeno observado é o processo de institucionalização deste movimento, sendo o objeto de 
estudo do trabalho a Secretaria Nacional de Economia Solidária no seu primeiro período de gestão 
(2003 a 2006), criada com o objetivo central de representar o movimento social no âmbito estatal. 
Com base na concepção de complementaridade e inseparabilidade da sociedade civil e do Estado, 
busca-se estudar como a recém-criada Secretaria ganhou a chamada "autoridade prática", o poder 
necessário para que atores consigam influenciar as atitudes de outrem, necessário para a ativação 
da nova instância governamental. A amplitude do conceito exigiu um estudo detalhado da 
constituição e da estrutura da Secretaria, e uma observação dos seus principais atores e estratégias 
utilizados para obter capacidade de ação e de reconhecimento político. O desenvolvimento dessa 
"autoridade" significaria a expansão do próprio movimento no Estado, essencial para compreender 
como a origem da Secretaria influencia suas ações e programas. 
 
 
 
Ariana Fantoni Soberón (UFSM), Fátima Cristina Vieira Perurena (UFSM) GT05  
 
Gênero e(em) ciência: debates no cenário brasileiro a partir da revista Estudos Feministas 
Discussões sobre a construção de conhecimentos nas instituições acadêmicas são permeadas por 
inúmeros debates e conflitos. Dentro do campo de estudos de gênero, conhecimento científico e 
teorias feministas, essas discussões fundamentam-se em posições epistemológicas que rompem 
com visões transcendentes de conhecimentos. Esta pesquisa realiza um recorte de gênero focando 
na seguinte questão: como estão se construindo discussões acerca do tema gênero e ciência dentro 
da esfera acadêmica brasileira? Objetiva-se identificar quem são os principais interlocutores dos 
discursos sobre gênero e ciência; compreender o que as/os teóricas/os definem pelos termos 
gênero, ciência, feminismo/s; apontar quais são as temáticas prioritárias das pesquisas acerca de 
gênero e ciência; investigar como essas categorias se imbricam para configurar um novo campo de 



estudo. O método analítico será a Teoria Fundamentada nos Dados e como fonte empírica a revista 
Estudos Feministas entre os anos de 2012 e 2013. A hipótese de que há pouca adesão às discussões 
referentes a relação entre gênero e ciência devido a priorização de temáticas de pesquisa mais 
urgentes ou “relevantes” será investigada neste trabalho 
 
 
 
 
Arilson Favareto (UFABC), Arilson Favareto (UFABC), Suzana Cecilia Kleeb (UFABC), Suzana Cecilia 
Kleeb (UFABC) GT21  
 
Metamorfoses da dominação nos territórios rurais – qual a extensão das mudanças recentes nas 
regiões interioranas do Brasil contemporâneo? 
O artigo resulta da pesquisa internacional Coesão Territorial para o Desenvolvimento. Nele se 
analisa a extensão das transformações recentes ocorridas nas regiões interioranas no Brasil, tendo 
por base o Sertão do São Francisco. Quatro são os resultados apresentados. Primeiro, a formulação 
de quadro de análise que mescla teorias sociológicas e econômicas, representadas pelas obras de 
North, Bourdieu e Elias. Segundo, a demonstração das instâncias empíricas que atuam na 
diferenciação social das regiões rurais, buscando superar a dicotomia rural/urbano por meio da 
análise de suas interdependências. Terceiro, a análise da heterogeneidade interna do território, que 
permite ir além da falsa unidade escondida no termo Semiárido nordestino. Quarto, a descrição 
densa da teia de relações que conformam as metamorfoses da dominação no território, em 
perspectiva diacrônica e sincrônica. Por aí se analisa a extensão das mudanças recentes, com a 
erosão das bases sociais de antigos padrões de dominação, mas com a metamorfose de bloqueios 
que seguem limitando estas transformações. Processos tornados visíveis nas trajetórias de pessoas 
e lugares aqui reconstituídas. 
 
 
 
Arthur Oliveira Bueno (USP) GT40  
 
A vitalidade da dádiva  
Desde o célebre ensaio de Marcel Mauss e ao longo de suas diversas reinterpretações posteriores, 
a dádiva tem ocupado uma posição central na crítica da economia moderna e das formas de vida 
que ela representa. Como cristalização mais visível e radical da troca econômica, o dinheiro 
representa uma das principais contrapartidas da dádiva. Tendo isso em vista, este trabalho 
apresenta uma interpretação particular do dom recorrendo a uma reconstrução da Filosofia do 
dinheiro, de Georg Simmel. Assim como no "Ensaio sobre a dádiva", nesse livro a noção de 
reciprocidade – nos termos de Simmel, "relatividade" – é tida como uma característica definidora 
da vida social em geral; para ambos os autores, no entanto, os modos de reciprocidade 
corporificados pelo dinheiro e pela dádiva se situam de maneiras diametralmente opostas. A 
análise das diferentes formas de reciprocidade e suas múltiplas dimensões é, desse modo, 
particularmente relevante para esclarecer a complexidade descritiva e normativa tanto da troca 
econômica como das relações estabelecidas por meio de dádivas.  
 
 
 
Asher Grochowalski Brum Pereira (Unicamp) SPG19 



 
Crossmen: juventude e rituais de sofrimento no Opus Dei 
O intuito deste trabalho é discutir a relação entre rituais de sofrimento, sensibilidades seculares e 
juventude no Opus Dei. Desse modo, pretendo apresentar dados etnográficos coletados nos anos 
de 2014 e 2015 durante minha pesquisa de campo em Berkeley, Califórnia, nos Estados Unidos. 
Durante esse período, acompanhei um grupo de jovens católicos associados ao Opus Dei – os 
“Crossmen”. Meu objetivo é analisar e descrever o impacto desses rituais nos jovens que os 
desempenhavam. Argumento que o desempenho desses rituais está associado à produção de 
sensibilidades, práticas e comportamentos seculares – relação que se dá por meio da categoria 
“santidade”. Segundo o discurso do Opus Dei, a santidade deve ser buscada no meio do mundo 
secular, mas só pode ser alcançada ao se tomar parte no sofrimento redentor de Cristo, por meio 
dos rituais de sofrimento. O estudo da relação dos rituais de sofrimento com a juventude do Opus 
Dei, em Berkeley, nos permite a construção de um quadro interessante para comparar o impacto 
dessas práticas nos jovens do Opus Dei de São Paulo. 
 
 
 
Aureo de Toledo Gomes (UFU) GT29  
 
State-building, democracia e hibridismo no Afeganistão 
A despeito de mais de uma década de engajamento internacional, a reconstrução afegã ainda 
enfrenta desafios substanciais, exemplificados sobretudo pela fraqueza de suas instituições 
governamentais e a presença de práticas não democráticas, como fraude, corrupção e redes de 
patronagem, permeando as eleições no país. Pesquisas recentes procuraram explorar tal situação 
enfatizando ora abordagens que destacam essencialmente problemas de natureza institucional, ora 
as estratégias utilizadas pelas elites com apoio internacional para se manterem no poder. A 
presente proposta pretende contribuir para esta discussão, porém combinando insights da 
literatura crítica sobre peacebuilding, estudos eleitorais e a ideia de hibridização, tal como proposto 
por autores da tradicional pós-colonial. Argumenta-se que a permanência de práticas de corrupção, 
fraude e patronagem ainda persistem no país devido a uma combinação de um sistema eleitoral 
que incentiva o voto personalista e a fragmentação de partidos políticos e as respostas que os 
principais atores envolvidos no processo político e eleitoral no país oferecem frente ao novo 
conjunto de instituições implantadas após 2001. 
 
 
 
Álvaro João Pereira Filho (UNB) SPG04 
 
Efeitos do conhecimento político sobre o modelo do voto econômico nas eleições brasileiras de 
2010 
O voto econômico é um modelo de comportamento, com o qual o eleitor pune ou beneficia o 
governante a partir do desempenho da economia. Tanto fatores institucionais quanto fatores 
individuais alteram a relação nesse modelo, entre eles o conhecimento político. O objetivo do 
trabalho é responder quais os efeitos do conhecimento político no modelo do voto econômico. 
Utilizando a regressão logit e com base nos dados coletados do ESEB das eleições de 2010, os 
resultados mostraram que eleitores que possuem mais conhecimento são mais punitivos, avaliando 
como negativo tanto seu desempenho econômico pessoal quanto o do país.  
 
 



 
Barbara Gomes Pires (MN UFRJ) GT33  
 
“Vulnerabilidade, desigualdade e consentimento”: experiências intersexuais em espaços 
hospitalares 
Este trabalho reflete sobre os usos, as inscrições e os significados de certos marcadores sociais da 
diferença no atendimento de três casos de intersexuais em um hospital público de alta 
complexidade no Rio de Janeiro. Para além dos gerenciamentos médicos desses pacientes, 
incorporo uma análise sobre a preocupação biomédica em gestar determinadas "verdades" sobre 
corpos e vidas intersexuais, o que chamo de "processo veridicção da intersexualidade". Esses 
gerenciamentos e veridicções teriam tanto um caráter científico e biomédico, mas também 
estariam atravessados por expectativas e valores socioculturais, especialmente pautados por 
concepções particulares do sexo/gênero e da sexualidade. Na regulação diária desses corpos e 
vidas intersexuais, chaves analíticas são postas em jogo, a vulnerabilidade, a desigualdade e o 
consentimento surgem para demarcar as tramas de incitamento ou de silenciamento dos registros 
da "diferença" em espaços hospitalares, no que tange, por sua vez, à experiência da 
intersexualidade. 
 
 
 
Barbara Regina Vieira Lopes (USP) GT05  
 
Continuidades nas eras FHC (1995-2002) e Lula (2003-2010): a inovação tecnológica como 
establishment da política científica e tecnológica nacional. O que isto significa?  
As Políticas Científicas Tecnológicas (PCT) dos Governos de FHC (1995-2002) e Lula (2003-2010) são 
marcadas por ampla continuidade e aprofundamento dos rearranjos institucionais. Elas 
objetivavam tornar a inovação tecnológica, elaborada no setor produtivo por meio da relação 
universidade-empresa, um dos elementos centrais de nossa PCT. Esta parceria significava a 
retomada do vínculo entre C&T&I e desenvolvimento nacional. Um elo consolidado em 1970, mas, 
desconstruído nos anos de 1980, o que ocasionou um grande desmonte institucional à C&T em 
1990. O período de reformas do Governo FHC suscitava a importância crucial desta união (BRASIL, 
1997, 1998, 2001, 2002a, 2002b). Neste sentido, a aprovação da legislação proposta por Cardoso e 
os resultados das duas Conferências Nacionais de C&T&I, em 2005 e 2010 respectivamente, são 
alguns episódios que nos faz concluir que o Governo Lula deu ênfase aos discursos e políticas 
iniciados em 1995. Diante deste cenário, algumas perguntas se mostram imprescindíveis: o que 
esta continuidade implicou e, ao mesmo tempo, causa ao processo decisório de PCT? Quais são as 
consequências para as Instituições de Pesquisa de C&T&I perante esse status quo? 
 
 
Beni Trojbicz (FGV-SP), Maria Rita Garcia Loureiro (Inea) GT12  
 
Conhecimento técnico como recurso político no setor de petróleo brasileiro: o papel da Petrobras 
no processo de formulação de políticas públicas 
Ampla literatura tem mostrado que o saber técnico acumulado pela Petrobras foi um fator que 
ajudou a manter sua dominância no setor no Brasil. O presente trabalho procura iluminar um outro 
processo associado e mostra que o saber acumulado garantiu não apenas a dominância econômica 
da Petrobras no setor, mas também o papel determinante de seus técnicos nas arenas públicas de 
decisão, exercendo influência sem contrapeso de outros especialistas. Isso se deve ao fato de que 
os processos de formação e socialização dos funcionários da estatal, criam um ethos que identifica 



como interesse nacional a agenda política da estatal, que pode estabelecer-se por meio de vias 
técnicas na formulação de políticas públicas do setor e permitiu à empresa manter sua dominância 
econômica nessa indústria. Assim, o estudo desse caso pode oferecer contribuição não só para se 
compreender os desafios experimentados pelos governos que buscam promover alteração no 
marco regulatório de suas políticas públicas, mas igualmente para as discussões teóricas em torno 
da influência de padrões de comportamento estabelecidos do institucionalismo sociológico sobre 
os processos de mudança históricos. 
 
 
 
Bernardo Bianchi Barata Ribeiro (Uerj) GT39  
 
Revolução: da anakyklosis à utopia liberal de Sieyès 
Em 1842, no verbete intitulado “Révolution” que integra o Dictionnaire Politique editado por 
Pagnerre, Barthélemy Hauréau lembrava que a expressão "revolução", de cuja redação ele se 
ocupara, esteve associada à sucessão cíclica dos regimes de governo, tal como elaborada na 
tradição greco-romana, a anakyklosis (ἀνακύκλωσις) descrita por Políbio. Com Sieyès, podemos 
perceber o processo pelo qual a revolução deixa de ser o índice da anakyklosis, como descrição de 
uma certa sucessão natural, para se tornar a própria dinâmica que abole a ciranda das 
transformações políticas. A revolução não é mais concebida como desagregação, como efeito 
trágico de sucessivos desajustamentos, mas como a própria reorganização da vida social e política, 
a qual seria, graças à revolução, refundada de acordo com a essência da comunidade. A revolução 
consagra, então, o advento de uma abordagem normativa dos assuntos humanos. Propomos, 
então, a análise do pensamento de Sieyès como marco na inflexão da significação deste conceito, 
que, a partir do final do século XVIII, deixa de estar associado ao seu antigo valor regressivo, tal 
como descrito por Hauréau. 
 
 
 
Bernardo Salgado Rodrigues (UFRJ) GT26  
 
Reordenamento geopolítico brasileiro no Caribe e a ampliação de seu entorno estratégico 
O presente trabalho busca delinear como o desenvolvimento fomentado pelo Brasil no Caribe se 
insere num contexto geopolítico nos marcos de um regionalismo autônomo pautado numa 
integração político-estratégica latino-americana e caribenha, compreendidos como esforços de 
atuar de forma distinta aos antigos modelos de integração. A inserção brasileira na América Latina e 
Caribe vem se intensificando a partir de três pontos fundamentais: o advento de governos 
progressistas na região, a ascensão de novos players globais e a política externa brasileira “ativa e 
altiva”. Com a interlocução destes três fatores, delineia-se a hipótese do reordenamento 
geopolítico brasileiro no Caribe, ratificado pela construção do porto de Mariel, em Cuba, pelo 
projeto do Canal da Nicarágua e da criação da Celac. Em suma, pretende-se apresentar os avanços, 
dificuldades e as perspectivas deste reordenamento e ampliação de seu entorno estratégico com a 
finalidade de fomentar o enfrentamento dos problemas estruturais latino-americanos e caribenhos, 
cuja integração regional torna-se elemento-chave desse processo.  
 
 
 
Bianca de Freitas Linhares (Ufpel) GT06  



 
Cultura política, democracia e percepção tributária no Brasil: relações e percepções segundo 
escolaridade e renda 
Uma característica das sociedades democráticas latino-americanas contemporâneas é a pouca 
confiança da população em instituições políticas, políticos e concidadãos, quadro também 
constatado no Brasil. Mesmo que tal quadro leve à fragilidade da relação entre cidadãos e Estado, 
esta é consubstanciada no pagamento de impostos: os brasileiros proporcionam ao Estado 
arrecadação financeira que oferece bens e serviços aos primeiros e mantém a máquina pública. 
Contudo, essa relação é permeada por um conflito entre os dois atores, que pode erosionar a 
sustentação da democracia. Este artigo pretende captar as distinções sobre a percepção tributária 
dos brasileiros segundo faixas de escolaridade e renda, e verificar a existência de associação entre a 
percepção tributária e uma base de apoio à democracia estratificada por essas variáveis 
demográficas. Para isso, usam-se dados de surveys aplicados no país entre 1991 e 2013. Os dados 
indicam que há maciça percepção tributária negativa; população com menos escolaridade são mais 
a favor de evadir impostos e que a percepção tributária tem associação com a satisfação com a 
democracia, incidindo sobre esta, em todos os níveis de renda da população. 
 
 
 
Bianca Vaz Mondo (HSOG) GT08  
 
O impacto de mecanismos de accountability sobre a corrupção em municípios brasileiros 
Este artigo analisa empiricamente a relação entre mecanismos de accountability eleitoral, social e 
horizontal e a ocorrência de corrupção em municípios brasileiros. O objetivo é verificar se o 
funcionamento efetivo desses mecanismos de accountability, como formas de controle, contribui 
para reduzir níveis futuros de corrupção nos municípios analisados. Com base em dados de 
relatórios de auditorias do programa de fiscalização por sorteios da Controladoria Geral da União 
(CGU), um indicador de corrupção é calculado para uma amostra de 140 municípios que foram 
auditados mais de uma vez até 2013. Por meio de análise de regressão, estima-se o efeito de 
indicadores das três dimensões de accountability consideradas sobre o nível de corrupção 
observado no segundo período analisado pela auditoria. O estudo almeja contribuir para o debate 
sobre o efeito da democratização sobre a corrupção não apenas no contexto brasileiro, mas 
também de maneira mais ampla. Além disso, pretende-se contribuir mais especificamente para a 
literatura sobre accountability e corrupção a partir da utilização de indicadores concretos tanto de 
corrupção como de efetividade de diferentes mecanismos de accountability. 
 
 
Breynner Ricardo de Oliveira (Ufop) GT30  
 
A implementação dos programas Bolsa Família e Oportunidades sob a perspectiva dos agentes 
públicos de base: uma análise a partir da condicionalidade educacional 
Este trabalho analisa a implementação dos Programas Bolsa Família (Brasil) e Oportunidades 
(México) sob a perspectiva dos street-level bureaucrats (Lipsky, 1980), a partir da condicionalidade 
educacional. Nos dois países, analisaram-se duas escolas públicas em uma região de pobreza 
extrema em Belo Horizonte e San Luís Potosí, respectivamente. Ao investigar como a 
condicionalidade educacional é percebida por aqueles agentes, conclui-se que há tipos diferentes 
de interação, explicados pelas distintas percepções e interpretações que aqueles atores constroem 
cotidianamente. Em Belo Horizonte, o desenho estimula o fortalecimento de redes locais de 
cooperação. Em San Luís Potosí, as entrevistas realizadas indicam que o papel dos Responsables de 



Atención e das Vocales é central na criação de pontes entre os cidadãos e o Estado, além de 
fortalecer os vínculos entre as beneficiárias, igualmente percebido no Brasil quando as atitudes dos 
profissionais da assistência social e da escola são analisadas. Nas duas cidades, o papel dos 
professores não é decisivo em função da percepção que têm em relação à condicionalidade 
educacional e por causa dos processos de monitoramento existentes. 
 
 
 
Bruna Gisi Almeida (USP) SPG07 
 
O tempo indeterminado como instrumento de manutenção da ordem interna em unidades de 
internação para adolescentes 
A partir da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a privação de liberdade passa a ser 
aplicada exclusivamente aos adolescentes autores de atos infracionais e a estar submetida aos 
princípios da brevidade e da excepcionalidade. Dado que o tempo de duração da internação 
permanece indeterminado, o ECA estabelece que a medida seja reavaliada judicialmente a cada 
seis meses. O objetivo deste trabalho é analisar os efeitos desse enquadramento no funcionamento 
prático das unidades de internação. A análise foi construída com base em entrevistas e observações 
realizadas nas instituições que executam a medida de internação na cidade de São Paulo. A partir 
da pesquisa constatou-se que a participação constante dos juízes na execução faz com que a equipe 
das unidades busque antecipar a decisão judicial. Tendo em vista a centralidade que os juízes 
atribuem à infração, padroniza-se o tempo de duração da internação de acordo com a infração e 
essa tabela é utilizada como base para as negociações com os adolescentes. Assim, a 
indeterminação do tempo é utilizada para fazer funcionar o sistema de privilégios e sanções típico 
de instituições totais e garantir a ordem interna da unidade. 
 
 
 
Bruno Curtis Weber (Ufes) GT12  
 
Projeções do agora e relatos do porvir: representações e imaginários sociais sobre a chegada de 
um Projeto de Grande Escala em Linhares-ES  
Em 2011 o governo do Espírito Santo anunciou um dos maiores investimentos da história do 
estado: R$ 6,7 bi provenientes da Petrobras, a serem investidos na região de Palhal, município de 
Linhares-ES. O empreendimento consistirá em um complexo industrial para a produção de 
derivados do gás natural, compreendendo estruturas extramuros como uma adutora de água desde 
o Rio Doce, redes de alta tensão e um gasoduto até o porto mais próximo. Ocorre que os 
investimentos estão suspensos desde 2013 e as atividades de instalação sequer foram iniciadas. No 
intuito de avaliar as transformações já desencadeadas naquela comunidade ante a iminência da 
chegada do empreendimento, torna-se imperativa uma compreensão das representações sociais e 
do imaginário social ali engendrados e que, por seu turno, engendram as referidas transformações. 
Buscar-se-á apreender, através de entrevistas aprofundadas e da “objetivação participante” 
(Bourdieu: 2012, p.: 51), as mudanças percebidas pelos habitantes de Palhal desde a circulação de 
informações imprecisas quanto ao futuro dos investimentos, e, especialmente, as projeções que 
fazem para a comunidade assentados na contingência da efetivação do empreendimento.  
 
 
 
Bruno dos Santos Hammes (UFG) SPG20 



 
Acessando o "feirão": trajetórias socioespacialmente interseccionadas por raça, sexualidade e 
gênero 
“Feirão do Chopp” é um bar da capital goiana, situado na avenida Anhanguera, Estação Cascavel – 
setor Aeroviário em Goiânia/GO. Por estar situado na região oeste da cidade, é considerado um 
“bar de periferia”, bem como a região como um todo. E foi justamente este um dos interesses que 
levaram àconstrução do projeto que deu origem à pesquisa da qual deriva este trabalho. Pois, ao 
escolher etnografar uma/numa “periferia”, conceito a problematizar, busca-se dialogar com várias 
dimensões da construção do estigma atribuído ao “lugar”, bem como também a própria construção 
do conceito. Para tanto foi necessário ser inserido em redes de sociabilidade estabelecidas no bar e 
entender as suas dinâmicas, para conseguir revelar as bases, empíricas ou não, de validação e 
perpetuação do conceito. E daí então interpretar como tal noção se intersecciona atuando na 
produção de estereótipos de sujeitos a quem se atribui a mesma imagem de “negatividade” que ao 
lugar. 
 
 
 
Bruno Costa Barreiros (UFSC) GT37  
 
A sustentabilidade empresarial e seu caráter moral: analisando o caso da Plataforma de 
Liderança Sustentável 
O capitalismo necessita de justificativas para existir na prática dos agentes. Nesse sentido, 
considera-se aqui necessária a investigação de fenômenos do campo econômico que tenham um 
apelo de revisão ou renovação de justificativas, valores ou moralidades, a fim de que possamos 
melhor compreender o capitalismo desse início de século XXI. Um fenômeno recente do campo 
econômico preenche essas características de interesse: a sustentabilidade empresarial. A questão 
que norteia esse trabalho é a seguinte: quais são as características da moral difundida nos espaços 
sociais de construção da chamada sustentabilidade empresarial brasileira? Aqui é apresentada uma 
investigação exploratória da moralidade difundida pela Plataforma de Liderança Sustentável, a 
partir da análise dos discursos de 10 líderes empresariais. Foi possível verificar que a difusão de 
uma moral é bastante saliente nos discursos dos chamados "líderes sustentáveis" e do próprio 
fundador da plataforma, no sentido do discernimento de quais práticas são moralmente aceitáveis 
e quais são as deploráveis. 
 
 
 
Bruno Konder Comparato (Unifesp) GT14  
 
O policiamento de manifestações e a qualidade da democracia na América Latina 
O objetivo desta comunicação é realizar uma reflexão sobre o policiamento de manifestações na 
América Latina e mostrar o que elas revelam sobre o conceito de cidadania e a qualidade da 
democracia na região. De acordo com Donatella dela Porta e Herbert Reiter, se num regime 
autoritário o único critério para a avaliação das forças de segurança pública é a sua eficácia, numa 
democracia, ao contrário, o principal indicador do sucesso democrático, tanto da instituição 
policial, quanto de todo o Estado, é sua capacidade de conciliar o respeito das liberdades e dos 
direitos individuais com a proteção da segurança e da ordem pública. As estratégias de manutenção 
da ordem pública que a polícia adota influenciam a percepção que os cidadãos têm sobre a maneira 
pela qual o Estado respeita os seus direitos e as suas liberdades. Neste sentido, o policial que 



intervém para manter uma manifestação popular sob controle é considerado não somente como 
um representante do poder público, mas também como um indicador da qualidade da democracia. 
 
 
 
Bruno Neris Basto (UFRJ) GT21  
 
Posse, propriedade e os sistemas de uso comum nos sertões brasileiros – considerações a partir 
do Norte de Minas Gerais 
Buscando contribuir para uma compreensão mais acurada acerca dos processos de colonização 
agrária engendrados no país, o trabalho a seguir propõe uma sociologia histórica dos distintos 
modos de apropriação do sertão de Minas Gerais; em particular, aqueles que incidiram sobre a 
feitura do sertão do município de Januária. O sertão de Januária nos revela "terras de herança", 
"terras soltas" e "terras abertas", isto é, modos de uso do solo rural próprios aos modos de vida 
locais, exprimindo uma paisagem fundiária complexa e multifacetada. Nesse sentido, uma leitura 
sociológica do sertão norte-mineiro exige nossa desnaturalização do pensamento acerca do 
processo de colonização agrária brasileiro, via de regra, baseado na dualidade analítica 
posse/propriedade (individual, privada) ou, ainda, a jurídico-legal sustentada no antagonismo entre 
terras públicas e terras privadas. Em Januária, o espaço vivido assume feições particulares, nos 
quais tais oposições parecem insuficientes. 
 
 
 
Bruno Wilhelm Speck (USP), Mauro Macedo Campos (Uenf) GT16  
 
Financiamento dos diretórios nacionais dos partidos políticos no Brasil: uma análise sobre o 
custeio das organizações partidárias entre 1998 e 2013 
O texto analisa o financiamento dos diretórios nacionais dos partidos políticos no período de 1998 a 
2013. Ele tem em primeiro lugar caráter descritivo, uma vez que, ao contrário dos dados sobre o 
financiamento eleitoral, as informações sobre o financiamento das organizações partidárias não 
estão disponíveis em formato de bancos de dados pela justiça eleitoral. Comparamos primeiro o 
financiamento das organizações partidárias com o financiamento eleitoral das candidaturas, 
segundo comparamos os partidos entre si em relação às várias fontes de financiamento e, terceiro, 
analisamos eventuais mudanças no padrão de financiamento durante o período observado. 
 
 
 
Camila Guedes Codonho (Unicamp) GT21  
 
“Produtores ecológicos” e novas ruralidades: repensando categorias sociais 
Este artigo, fruto de uma reflexão iniciada no doutorado em Ciências Sociais (CODONHO, 2013) e 
atual pós-doutorado, insere-se nas discussões acerca das "novas ruralidades", que têm sido alvo 
das investigações sociológicas desde meados da década de 90 do século XX, como apontam autores 
como KAYSER (1990), GIULIANI (1990), WANDERLEY (2000), BRANDEBURG (2005), CARNEIRO 
(2008), dentre outros. No âmbito deste trabalho, procurarei demonstrar de que maneira as 
percepções e vivências acerca da "questão ambiental" atuam como pano de fundo para muitas 
destas manifestações, como tem ocorrido em um contexto brasileiro específico, qual seja, o sul do 
estado de Minas Gerais, em que uma Central de Associações denominada "Orgânicos Sul de Minas" 
congrega "neorrurais" praticantes de uma agricultura ecológica. A análise das práticas sociais 



empreendidas por estes produtores rurais suscita pois o questionamento se estas novas formas de 
ocupar o campo e nele trabalhar de fato fundam novas ruralidades, no sentido de determinar novas 
categorias sociais ou se são apenas relações inéditas fundadas sobre novas bases. 
 
 
 
Camila Silva Rezende (UFG) SPG05 
 
Os regimes de políticas públicas no Brasil e no Peru: atores, ideias e instituições em perspectiva 
comparada 
O trabalho tem como objetivo analisar comparativamente os regimes de políticas públicas dos 
programas de distribuição de renda condicionada ao Bolsa Família, do Brasil, e Juntos, do Peru. Os 
regimes de políticas públicas contêm os atores, ideias e instituições envolvidos no processo de 
tomada de decisão e desenho das políticas, englobando interesses, linhas de pensamento, 
corporações, indivíduos, organizações, burocracia, partidos etc. O estudo pretende investigar como 
os países latino-americanos chegaram a um consenso sobre os meios de combater a desigualdade 
socioeconômica de raízes estruturais e históricas, a fim de compreender de que forma se constrói a 
assistência social em ambos os países e na América Latina. Por meio desse estudo, buscar-se-á 
compreender quais condições políticas e sociais geram determinado tipo de decisões, ações e 
políticas por parte do Estado, a fim de garantir maior compreensão sobre como cada país lida com 
os problemas socioeconômicos no seu território. 
 
 
 
Carla Cecilia Rodrigues Almeida (UEM), Euzeneia Carlos (Ufes), Rafael Da Silva (UEM) GT08  
 
A participação importa? Efeitos dos conselhos gestores nas administrações públicas municipais 
O trabalho busca contribuir com o debate em curso sobre a efetividade das Instituições 
Participativas, analisando os efeitos dos conselhos de assistência social sobre a gestão dessa política 
na esfera municipal. Os dados utilizados são oriundos do Censo Suas 2012, conduzido pelo MDS 
(Ministério do Desenvolvimento Social), que cobrem 93% dos municípios brasileiros e que nos 
serviram de matéria prima para a construção dos dois índices que amparam a pesquisa: o Índice de 
Controle Social (ICS), que agrega num único valor indicadores do nível de institucionalização, da 
qualidade da deliberação e da qualidade da representação nos conselhos municipais e o Índice de 
Gestão Municipal (IGM), que agrega num único valor indicadores da estrutura administrativa, da 
gestão financeira, da gestão dos serviços, programas, projetos e benefícios da política municipal. A 
partir de análise descritiva e de testes de regressão, o trabalho apresenta um panorama de como 
anda a qualidade da participação na assistência social e conclui que ela importa para a gestão 
pública, ainda que a intensidade de sua influência varie, principalmente, em termos do porte do 
município. 
 
 
 
Carla Gandini Giani Martelli (Unesp), Luciléia Aparecida Colombo (Unesp) GT11  
 
O panelaço em perspectiva comparada: análise do fenômeno no Brasil e na Argentina 
O objetivo desta proposta é analisar o fenômeno do panelaço, ocorrido na Argentina a partir da 
década de 70, intensificado em décadas posteriores, e no Brasil a partir dos anos 80, intensificado 
em ciclos de protestos nas décadas de 1990 e de 2000. Na Argentina o fenômeno implicou a 



institucionalização das Assembleias de Bairro, arenas privilegiadas de deliberações coletivas. 
Analisamos esses espaços institucionalizados, especificamente a Asamblea Popular de San Telmo-
Plaza Dorrego e a Asamblea de Palermo Viejo, que disponibilizam seus encontros e decisões em 
sites. Concomitantemente, analisamos o fenômeno no Brasil. Propomos uma comparação entre os 
dois países, utilizando como pressuposto hipotético fundamental a ideia de que tanto no Brasil 
quanto na Argentina, o panelaço é apenas um dos mecanismos utilizados num ciclo de protestos 
mais longo. Busca-se mostrar em que medida – e de que forma – o fenômeno pode (ou não) 
contribuir para desencadear um processo de mudanças sociais e/ou institucionais que permita 
desenhar novos contornos às democracias. Utilizamos de pesquisa bibliográfica em livros e artigos 
acadêmicos, e em jornais de grande circulação dos dois países.  
 
 
 
Carla Regina Mota Alonso Diéguez (ESP) GT41  
 
20 anos depois, ainda a privatização: suas consequências para o sindicalismo e a cultura do 
trabalho dos estivadores de Santos (1993-2013) 
Esse trabalho tem por objetivo compreender como se estabeleceram as relações entre capital e 
trabalho no Porto de Santos após a privatização dos portos, verificando a configuração do campo 
de relações no qual, durante muito tempo, os trabalhadores foram agentes dominantes. Têm-se 
por objeto de análise os estivadores de Santos e seus movimentos de resistência entre os anos de 
1993, ano de promulgação da Lei de Privatização dos Portos, e 2013. Procuramos entender de que 
forma os estivadores incorporaram as novas relações e reelaboraram os seus sistemas de 
percepções e, consequentemente, sua cultura, agora como agentes em posição dominada. Para 
isso, foram mapeados e analisados os movimentos de resistência dos estivadores de Santos no 
período citado e realizadas entrevistas semiestruturadas com esses trabalhadores. Concluiu-se que 
os movimentos empreendidos nesse período auxiliaram na resistência a determinadas ações 
empreendidas pelo capital, contudo causaram graves danos a coesão da categoria e a 
representação sindical, atingindo fortemente a cultura do trabalho. 
 
 
 
Carla Rosane da Silva Mota (Ufpel), Edna Alice Duarte da Rocha (Unicamp) GT08  
 
Conselho estadual de economia solidária do Rio Grande do Sul: potencialidades e limites 
O objetivo deste trabalho é analisar o quão efetivo tem sido o Conselho Estadual de Economia 
Solidária (CESOL) do Estado do Rio Grande do Sul enquanto um mecanismo de participação social 
no processo decisório das políticas públicas, bem como o quão deliberativo e propositivo tem sido o 
Conselho no âmbito da política estadual, de modo a inserir na agenda pública as pautas da 
Economia Solidária. Neste trabalho, inicialmente, emprega-se uma revisão bibliográfica sobre 
Democracia Participativa e Deliberativa, instituições participativas e conselhos gestores no Brasil, 
além de um resgate histórico e conceitual sobre a economia solidária. A metodologia adotada é 
qualitativa, de modo que foi realizado um estudo de caso, com entrevistas dos conselheiros. Os 
dados coletados até o momento indicam que o CESOL, enquanto um mecanismo de participação 
social, possibilita que os atores da economia solidária se organizem de forma a propor e estimular 
ações do governo estadual no âmbito das demandas por políticas públicas, além de fiscalizar e 
atuar como parceira na implementação dessas ações. No entanto, em virtude de a pesquisa estar 
em andamento, não é possível traçar as conclusões finais. 
 



 
 
Carla Souza de Camargo (Unicamp) GT07  
 
Os povos indígenas do sertão de Itaparica e a transposição do Rio São Francisco 
Este trabalho se insere nos estudos contemporâneos sobre as transformações nas populações 
rurais frente a projetos de grande infraestrutura. Seu objetivo geral é investigar o campo de 
relações entre comunidades indígenas do Sertão de Itaparica (PE) e a obra de infraestrutura hídrica, 
popularmente conhecida por Transposição do São Francisco. Mais especificamente, parte-se da 
etnografia dos processos de negociação, articulação e resistências dos Pipipã com diferentes 
agentes envolvidos no processo de construção do Eixo Leste da Transposição do Rio São Francisco, 
com atenção a três dimensões: 1) as relações no plano local, dificuldades e riscos ao modo de vida 
tradicional da comunidade e as modificações ambientais no território Pipipã desde o começo das 
obras; 2) as relações entre os Pipipã e os outros povos indígenas diretamente afetados pela obra, 
principalmente a partir da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas 
Gerais e Espírito Santo (APOINME) e 3) a interface de negociação e de circulação das comunidades 
indígenas nos espaços institucionais e suas relações com agentes vinculados a empresas e ao poder 
público mobilizados pela obra da Transposição.  
 
 
 
Carlos A. Gadea (Unisinos) GT11  
 
O retorno da institucionalidade política: democratização e esquerda política no Uruguai 
No ano de 1971 funda-se, no Uruguai, uma coalizão política de esquerda, chamada Frente Ampla. 
Diversos movimentos e partidos políticos de esquerda, somados a cidadãos pertencentes aos 
quadros dos chamados “partidos tradicionais” (Partido Colorado e Partido Blanco), dariam forma a 
uma força política nova que, logo após a repressão e a proscrição durante o regime militar (1973-
1985), terminaria governando o país desde o ano 2005 até o presente. Argumenta-se, aqui, que a 
Frente Ampla, nascida das energias políticas das variadas posições ideológicas de esquerda e 
centro-esquerda, terminaria retomando a “matriz institucional” e a cultura política desenhada nos 
começos do século XX com o denominado “batllismo”, etapa histórica conhecida pela ação política 
das presidências de José Batlle e Ordoñez, pertencentes ao tradicional Partido Colorado. O aqui 
exposto pretende sustentar que, em definitivo, a esquerda política do país (Frente Ampla), com seu 
agir e cultura institucional, não é mais do que a continuação do outrora Partido Colorado do 
Uruguai, não necessariamente contribuindo a elaborar uma cultura política de esquerda própria.  
 
 
 
Carlos Alberto Serrano Ferreira (ISCSP - UL) GT26  
 
O marxismo renovado de Jorge Veraza e a transição ao socialismo no século XXI 
Jorge Veraza é um renovador do marxismo. Ele ruma contra as correntes principais. Seu projeto é 
um retorno aos fundadores, numa superação das teorias do imperialismo que emergiram no 
princípio do século XX como hegemônicas. Nesse processo ele busca revelar a teoria do 
desenvolvimento do capitalismo em Karl Marx e Friedrich Engels. Esta nova análise do capitalismo 
lhe permite proceder à crítica das experiências socialistas do século passado como "simulacro 
epocal", e sua crise como produto de seu sucesso enquanto processo de desenvolvimento 
capitalista. Restabelece a dimensão espacial do capitalismo e sua base material própria, o 



industrialismo. Contudo, ao não trabalhar o conceito de revolução científico-técnica não pôde dar a 
explicação das bases materiais da crise do "socialismo real". Estas elaborações completam-se com 
seu conceito fundamental de subsunção real do consumo sob o capital. As possibilidades reflexivas 
que abre, se expurgado do revisionismo ontológico em que ele se inscreve, permite uma releitura 
prática dos desafios da revolução latino-americana e dos desafios colocados aos nossos povos em 
seu caminho de libertação. 
 
 
 
Carlos Antonio Costa Ribeiro Filho (Uerj), Vinicius Pinheiro Israel (UFRJ) GT06  
 
Mobilidade social e voto nas eleições presidenciais de 2006 e 2008 no Brasil 
Na literatura da sociologia política há uma hipótese antiga sobre o efeito da mobilidade social no 
voto que foi investigada de forma ainda incompleta para o caso brasileiro (Peixoto e Rennó, 2011). 
Lipset e Bendix (1958) afirmavam que uma proporção maior de pessoas com mobilidade 
ascendente para a classe média tenderia ao voto conservador, enquanto uma proporção maior dos 
que experimentavam mobilidade descendente tenderia ao voto menos conservador. Para investigar 
corretamente essa hipótese (conhecida como hipótese do voto assimétrico) é necessário usar 
modelos chamados de diagonal reference models (Sobel, 1981, Cifford and Heath, 1993). Neste 
artigo uso estes modelos para investigar a hipótese acima para as eleições presidenciais de 2006 e 
2010. Para tanto uso dados da PDSD (2008) e do ESEB (2010). Ambos os bancos de dados contêm 
informações sobre voto e mobilidade social. 
 
 
 
Carlos Augusto Mello Machado (UNB), Ana Júlia França Monteiro (UNB) GT32  
 
Tramitação legislativa e a questão racial no Brasil (1946-2014) 
Parte expressiva dos estudos sobre raça e política no Brasil concentram-se na dinâmica eleitoral, 
quer em levantamentos sobre a quantidade de eleitos ou ao buscar algo que possibilitasse 
identificar um padrão de comportamento eleitoral por parte da população negra. A função eleitoral 
encontra-se, portanto, em alguma medida, explorada na sua interação com a questão racial. 
Recentemente, estudos sobre o perfil de candidaturas e eleitos, considerando a variação partidária, 
começam a tratar da dimensão organizativa dos partidos no que tange ao componente social da 
raça. No entanto, o efeito da questão racial sobre a função legislativa apresenta-se como uma área 
inexplorada. O trabalho tem por objetivo analisar os projetos de lei sobre questões raciais que 
tramitaram de 1946 a 2014 na Câmara dos Deputados, avaliando a variação temporal da tramitação 
das propostas e o perfil dos proponentes.  
 
 
 
Carlos Aurélio Pimenta de Faria (PUC Minas) GT30  
 
Sumak Kawsay ou Buen Vivir? Os novos fundamentos constitucionais nativos como baliza e 
constrangimento para a reconfiguração das políticas sociais no Equador da “Revolução Cidadã” 
A Constituição equatoriana de 2008, pilar da refundação do estado propugnada pela Revolução 
Cidadã do presidente Correa, tem sido reconhecida por suas inovações. Seu caráter inovador é, em 
grande medida, derivado da recuperação e institucionalização, como princípio orientador da ação 
estatal, do conceito ancestral de Sumak Kawsay, cuja tradução mais usual é Buen Vivir. O SK pode 



ser entendido como um paradigma alternativo ao desenvolvimento capitalista que desmaterializa a 
ideia de bem-estar, valoriza os saberes tradicionais e apregoa o biocentrismo e a vida em 
comunidade. São três os objetivos do trabalho: (a) confrontar os princípios do SK com os 
fundamentos, materiais e individualistas, que pautaram a edificação dos modernos welfare states; 
(b) analisar a maneira como a Constituição equatoriana e os Planos Nacionales del Buen Vivir 
buscaram reconfigurar as políticas sociais a partir do SK; (c) discutir como, ao longo do governo de 
Correa, o sistema de proteção social equatoriano tem sido efetivamente reformado a partir da 
tensão entre as demandas dos movimentos sociais, mais claramente pautadas pelo SK, os preceitos 
da nova tecnocracia estatal e a lógica da competição eleitoral 
 
 
 
Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho (PUCSP) GT24  
 
O banco e o arranjo de reservas do BRICS: iniciativas relevantes para o alargamento da ordem 
monetária e financeira internacional 
O Novo Banco de Desenvolvimento - NBD e o Arranjo Contingente de Reservas - ACR, criados na 
Cúpula do BRICS de Fortaleza, em julho de 2014, são passos importantes na institucionalização do 
grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, até então concentrado em emitir 
posicionamentos comuns e defender maior participação na ordem mundial. Trata-se de iniciativas 
semelhantes a outras criadas por diferentes grupos de países, mas são as primeiras sem caráter 
regional, no sentido de proximidade geográfica, sem incluir países centrais e sem o caráter bilateral 
de acordos recentes de swaps (troca) de moedas. Nos documentos de fundação, o NBD e o ACR são 
definidos como complementares às instituições financeiras multilaterais e regionais e à rede de 
segurança financeira internacional já existentes, inclusive com um papel reservado ao FMI na 
liberação de recursos no ACR. O enfoque inicial e as regras definidas sugerem que se trata de 
iniciativas para o alargamento de espaços dos cinco países na ordem monetária e financeira 
internacional existente, inclusive pelo montante de recursos envolvidos, mas não de criação de uma 
ordem alternativa e muito menos de ruptura com a atual. 
 
 
 
Carlos Eduardo Santos Pinho (Uerj) GT12  
 
As metamorfoses da crise econômica: ascensão e declínio da variedade de capitalismo de estado 
e do (novo) desenvolvimentismo no Brasil (2008-2015) 
O trabalho analisa a ascensão e declínio da variedade de capitalismo de Estado no Brasil diante, 
respectivamente, do enfrentamento de uma crise financeira sistêmica de ordem exógena; e da 
posterior entrada do país em uma crise econômica endógena. A primeira é uma crise especulativa, 
que teve a sua gênese nos EUA e espalhou-se pela Europa, quando do estouro da bolha imobiliária 
dos subprimes em 2008. Desta crise os países emergentes não são genuinamente culpados. Até 
2014, a resposta do Brasil à crise possibilitou a emergência de um experimento socialdemocrata 
embrionário ancorado na proteção social. A segunda crise, que irrompe no fim de 2014, é causada 
por uma sucessão de fatores adversos como o baixo crescimento acumulado e o escândalo de 
corrupção na Petrobras, envolvendo atores públicos e privados. A baixa arrecadação de impostos 
vem erodindo as capacidades do Estado de dar prosseguimento às políticas keynesianas e ao 
Estado do bem-estar social. Os impactos de longo prazo se fazem sentir diante da resiliência do 
neoliberalismo. Corre-se o risco de retrocesso de um modelo fundado nas políticas sociais em vista 
dos imperativos de um ajuste fiscal ortodoxo e concentrado no tempo. 



 
 
 
Carlos Henrique Gileno (Unesp) GT19  
 
A teoria do poder moderador em Benjamin Constant (1767-1830) e a carta constitucional 
brasileira de 1824: análises sobre a organização da estrutura de poder institucional no Brasil 
Benjamin Constant publicou na França, em 29 maio de 1815, a obra Princípios políticos 
constitucionais: princípios políticos aplicáveis a todos os governos representativos e particularmente 
à Constituição atual da França (1814). Em 1815, Benjamin Constant era colaborador do segundo 
governo de Napoleão Bonaparte (20/03 a 18/06/1815), sendo um dos intelectuais que estavam 
elaborando estratégias que conduzissem à organização da estrutura de poder institucional do 
estado moderno francês. A teoria do Poder Neutro – adotado sob o nome de Poder Moderador no 
Brasil – é uma questão central da referida obra de Benjamin Constant. Aquela teoria influenciou 
decisivamente a construção da Carta Constitucional de 1824. O objetivo da presente apresentação 
é realizar uma discussão preliminar sobre a teoria do Poder Neutro e a influência do pensamento 
constitucional de Benjamin Constant sobre a organização do Estado Moderno brasileiro.  
 
 
 
Carlos Ranulfo Felix de Melo (UFMG), Manoel Leonardo Santos (UFMG) GT27  
 
Deputados, partidos e ideologia: uma análise comparada da Câmara dos Deputados e 
Assembleias Legislativas 
O artigo avalia a força da ideologia como preditora das opiniões e posicionamentos de partidos e 
deputados no que se refere a questões relativas à economia, ao sistema eleitoral e a temas 
comportamentais. Os dados provêm de surveys aplicados nas Assembleias Legislativas, nas 
legislaturas 2007/2011 e 2011/2015 e na Câmara dos Deputados, nas legislaturas 2003/2007; 
2007/2011 e 2011/2015. A posição dos deputados foi definida com base no autoposicionamento 
em uma escala que varia de 1 a 10. A posição dos partidos foi a partir da média dos valores obtidos 
em três medidas: (a) o autoposicionamento dos deputados do partido; (b) a posição de cada 
partido na escala, segundo os seus próprios deputados; e (c) a posição de cada partido, segundo os 
deputados dos outros partidos. O artigo compara os resultados quando se trabalha com a ideologia 
dos deputados e dos partidos nos níveis estadual e federal. Os resultados encontrados são 
consistentes com a suposição de que a ideologia cumpre papel na estruturação dos trabalhos 
legislativos no Brasil. 
 
 
 
Carmentilla das Chagas Martins (Unifap) SPG08 
 
Oiapoque (Amapá-Brasil): notas etnográficas sobre sociabilidades fronteiriças  
Algumas pesquisas empíricas realizadas em coletividades fronteiriças revelam que nessas 
localidades a vida social se desenrola sob condições particulares, as quais estão ligadas à 
descontinuidade que as fronteiras apresentam. Não obstante, na contemporaneidade existe o 
reconhecimento de que essas funções se modificam devido a inovações territoriais ligadas ao que 
se denomina de triunfo da democracia de mercado. Este texto tem por objetivo refletir 
criticamente sobre algumas das questões colocadas em discussão sobre as formas de sociabilidade, 



a partir dos resultados de uma pesquisa realizada na fronteira Oiapoque-Guiana Francesa sobre 
interações e conflitos no quadro da cooperação fronteiriça França-Brasil. 
 
 
 
Carolina Parreiras Silva (Unicamp) SPG20 
 
Pornografia, espaço urbano e redes do alternativo  
Em minha pesquisa de doutorado, busquei entender um dos muitos pontos de interface entre 
internet e sexualidade – a pornografia alternativa (altporn) – a partir do acompanhamento do 
processo de produção e das circulações da única produtora deste gênero no Brasil. Neste paper, 
mostro quais são as apropriações do espaço urbano, as quais colocam em relação lugares, 
tecnologia e pornografia. A discussão está centrada nas ferramentas, programas e aplicativos de 
geolocalização e no modo como estes foram utilizados pelos meus sujeitos de pesquisa (e por mim) 
em seus deslocamentos e trajetórias. Reflito sobre as imagens da cidade que aparecem nestes 
deslocamentos. Para tal, analiso as muitas imagens que eles postam constantemente em 
programas específicos para isso e de que modo a cidade, seus trajetos e a produção de pornografia 
são apresentados. Por fim, proponho uma discussão sobre os conceitos de submundo e subcultura, 
mostrando que, para entender a o gênero pornográfico alternativo e as convenções de gênero e 
sexualidade com as quais opera, é necessário pensar em redes do alternativo e na ideia de estilos. 
 
 
 
Carolina Rispoli Leal (PUCRS) GT35  
 
Saindo do “vermelho”: a negociação de dívidas em uma central de conciliação estatal  
Uma das consequências das políticas de incentivo ao crédito no Brasil, especialmente entre meados 
da década de 1990 e dos anos 2000, foi o crescimento significativo do endividamento da população. 
No Estado do Rio Grande do Sul o Tribunal de Justiça, junto com outras organizações públicas, 
mantém em funcionamento um projeto piloto na Central de Mediação e Conciliação que visa 
proporcionar a negociação entre pessoas que possuem dívidas e seus credores. Esta proposta, fruto 
de tese de doutorado defendida em março deste ano, pretende problematizar as diferentes 
dimensões presentes durante o processo de negociação de dívidas e que atuam na reconfiguração 
subjetiva dos sujeitos endividados. Por meio da abordagem etnográfica realizada na Central de 
Conciliação e Mediação, durante 2012 e 2013, foi possível observar que, apesar de envolverem 
histórias e maneiras distintas de manejar, as dívidas negociadas, bem como seus significados 
sociais, tensionam critérios morais, sociais e políticos. 
 
 
 
Carolina Sayão Lobato Coppetti (UFRGS), Március Alves Crispim (UFV) SPG16 
 
O processo de judicialização do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) - 
2004 a 2014 
Este trabalho analisa o processo de judicialização do Benefício de Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC). Analisou-se o conteúdo das decisões judiciais que envolvem o BPC, 
elencando os argumentos mais assíduos dos magistrados para concessão judicial do benefício. 
Posteriormente, procedeu-se a busca de informações do BPC em pesquisa realizada pelo IPEA sobre 
os Juizados Especiais Federais, assim como informações relevantes a partir de levantamento feito 



junto às Procuradorias do INSS e às Agências da Previdência Social. Depois, realizou-se análise da 
judicialização do benefício no Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento dos 
Recursos Extraordinários nº 567.985 e nº 580.963. Após, foi feito levantamento da judicialização do 
BPC através de Ações Civis Públicas vigentes no Brasil. Foi analisada a origem das concessões do 
benefício, se judiciais ou administrativas, nos registros da DATAPREV, no período de 2004 a 2014. A 
conclusão dedica-se a elencar os possíveis fatores para a crescente judicialização do benefício, a 
partir dos dados e das referências bibliográficas levantadas. 
 
 
 
Carolina Silva Pedroso (PPGRI STD (Unesp)) GT24  
 
A ênfase social da ALBA: algumas reflexões e perspectivas para a integração latino-americana 
Dos muitos esquemas regionais criados na América do Sul no início do século XXI, a Aliança 
Bolivariana para os Povos de Nossa América – Tratado de Comércio entre os Povos (ALBA-TPC) se 
caracteriza pelo forte componente de cooperação social. Para compreender sua atuação no cenário 
latino-americano é necessário ressaltar que esta iniciativa foi gestada no interior da política exterior 
do governo venezuelano de Hugo Chávez (1999-2013). Levar em consideração o papel da política 
chavista é importante para a visualização da posição da ALBA na América Latina, porque a 
Venezuela é o país que banca praticamente todos os convênios e acordos deste arranjo político, 
que pelo fato de não ter personalidade jurídica está impedido de assumir compromissos. Partindo 
de tal contextualização, apresentaremos as especificidades da ALBA como iniciativa de integração 
regional com forte caráter social. Por meio da avaliação dos avanços e desafios dos principais 
programas “grannacionais” da ALBA, cujo foco é o desenvolvimento social de seus membros, 
pretendemos mostrar as perspectivas de um novo tipo de integração regional na América Latina, 
com base na cooperação em áreas sociais. 
 
 
 
Aleksander Aguilar Antunes (UFPE), Carolina Soccio Di Manno de Almeida (UFPE) GT38  
 
A análise do discurso na perspectiva pós-colonial: uma via para a decolonização  
O presente trabalho propõe-se a evidenciar a relevância da abordagem pós-colonial para as RI, 
fundamentando-se nas ideias do teórico argentino Walter Mignolo sobre decolonização, e na 
constatação de um presente ainda permeado por uma série de discursos e relações sociais que 
confluem na perpetuação da assimetria da distribuição do poder. Com base nesses pressupostos, e 
observando discursos específicos no Sul Global, identifica-se o pensamento pós-colonial na 
interface com a AD como uma abordagem teórica em RI que contribui proficuamente para a análise 
da produção e reprodução da ordem mundial.  
 
 
 
Caroline Cotta de Mello Freitas (ESP) GT11  
 
Democracia, eleições e participação popular: notas sobre os avanços, possibilidades e limites do 
pluralismo político no Estado Plurinacional da Bolívia  
Propomos uma reflexão sobre o desenvolvimento do pluralismo político na Bolívia, uma análise 
sobre o sistema político e eleitoral plurinacional, de modo a analisar os avanços e limites em 
relação à participação popular, a constituição das autonomias indígenas originário camponesas, 



com foco no debate sobre a tensão entre a noção de “inclusão” e de autonomia na democracia 
intercultural. Para tanto, utilizaremos, primordialmente, dados das últimas eleições (entre 2009 e 
2015) para cargos em todos os níveis da organização política boliviana. Um ponto relevante de 
nossa reflexão é que nas eleições de março deste ano (2015) alguns municípios voltaram atrás e 
deixaram de ser autonômicos. Este processo de revisão do estatuto da autonomia por alguns 
municípios bolivianos, bem como a perda de votos e de hegemonia por parte do MAS-IPSP serão 
objeto de nossa reflexão sobre democracia, participação popular e pluralismo político. 
 
 
 
Caroline de Souza Frassão (USP), Livia Yuri de Queiroz Enomoto (USP) GT08  
 
A atuação de grupos de interesse como parte do processo democrático: o caso do projeto de lei 
de crimes cibernéticos 
Este trabalho busca retomar as principais discussões acerca do papel dos grupos de interesse como 
elemento de pluralidade na participação política. Discutiremos o papel dos grupos de interesse no 
sistema político e no processo decisório dos governos democráticos, e buscaremos tratar, 
principalmente, do tema que toca a questão da legitimidade participativa desses grupos na 
democracia. A principal ideia do trabalho é que os grupos de interesse são elementos importantes 
da democracia liberal, principalmente no que diz respeito à participação política. Para ilustrar a 
discussão, apresentaremos um estudo de caso que analisará a evolução da lei de crimes 
relacionados à internet no Brasil e como se deu o processo de atuação dos grupos empresariais no 
governo, discutindo os principais stakeholders envolvidos, bem como os meios utilizados e seus 
resultados finais. O caso tratado é o PL 84/1999 (projeto de lei de crimes cibernéticos). Por fim, 
concluiremos que, segundo a forma com que se deu o processo, bem como de acordo com os 
atores que dele participaram, os resultados foram plurais e contemplaram toda a sociedade. 
 
 
 
Caroline Fantinel (Ufba) SPG08 
 
Lavage de la Madeleine: uma folia mestiça 
O presente artigo apresenta os resultados da dissertação de mestrado da autora, onde esta analisa 
de que forma se dá a transnacionalização de um bem simbólico, no contexto desterritorializante e 
reterritorializante da globalização. No caso desta pesquisa, o "bem simbólico" é representado por 
uma festa popular, mais especificamente, a Lavage de la Madeleine – que acontece em Paris, 
capital da França, e tem sua inspiração na Lavagem do Bonfim, festa popular-religiosa baiana. 
Buscando alcançar o objetivo de compreender a referida representação cultural pela via do 
processo diaspórico que a forma, os resultados obtidos revelaram que a Lavage de la Madeleine, 
assim como indicam as teorias da transnacionalização e do transculturalismo, é formada, 
essencialmente, pela hibridez característica deste quadro complexo e diaspórico que a faz existir. 
Ainda, faz-se necessário que ela traduza a composição festiva tradicional baiana na qual se inspira, 
ressignificando-a com o objetivo de que seja possível a sua sobrevivência em território estrangeiro. 
 
 
 
Caroline Soares de Andrade Caldas (UFF) SPG06 
 
A justiça pós-transicional brasileira e as atividades patrocinadas pelo Ministério Público 



Esta pesquisa pretende analisar o instituto de reparação que o Ministério Público Federal patrocina 
no Brasil, notadamente a reparação judicial. Ao longo do tempo, após abertura política e 
ultrapassado o momento de justiça transicional, o país se encontra novamente em momento em 
que revisita o passado na tentativa de promover novas políticas em conformidade com o sistema 
internacional de direitos humanos. Esta recente postura do Estado brasileiro e as mudanças 
provocadas por ela chamam a atenção para o que o presente trabalho pretende observar: a 
atuação judicial do MPF e o comportamento dos tribunais brasileiros nas decisões proferidas. Este 
trabalho dedicará esforços na análise do trabalho desempenhado pelo Ministério Público Federal 
brasileiro, especificamente as atividades desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho Justiça de Transição 
da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.  
 
 
 
Celia Lessa Kerstenetzky (UFF) GT30  
 
Does the welfare state have a future? 
Against the backdrop of widely perceived transformations in the welfare state’s political base, the 
essay sets out to examine the hypothesis that women may be moving to the center of a new 
redistributive coalition lending support to the new social investment Welfare State. This process 
would be the prolongation of a previous one, that of women decidedly penetrating the public 
sphere, the expected advancement of which requires policies of a social investment nature. These 
policies, in turn, are considered critical elements of Welfare State sustainability. The article 
proceeds by comprehensively reviewing arguments and empirical literature on the many steps 
leading up to the general hypothesis, which it fully articulates. Although the bulk of arguments and 
evidence seems to corroborate it thus far, the article also indicates some of the challenges and 
pitfalls facing a social democratic social investment Welfare State. 
 
 
 
Christiane Jalles de Paula (UFJF) GT19  
 
Democracia e ditadura no Brasil na correspondência de Gustavo Corção e Sobral Pinto (1964-
1968) 
Este texto tem por objetivo refletir sobre os conceitos de democracia e de ditadura na 
correspondência entre dois intelectuais-mediadores católicos: Gustavo Corção e Sobral Pinto. A 
metodologia usada para tratar a correspondência entre Gustavo Corção e Sobral Pinto é a análise 
de discurso, que nos permite evidenciar os sentidos de seus discursos, as contradições dialéticas e o 
jogo que elas desempenharam no texto. Buscar-se-á entender as continuidades e descontinuidades 
das categorias de ditadura/democracia desenvolvidas por eles em meados da década de 1960, e se 
elas orientaram as posições adotadas por eles no período do início da abertura política. A hipótese 
é que as posições políticas de Gustavo Corção e de Sobral Pinto, mais do que relacionadas à 
conjuntura – isto é, aos inimigos do momento –, diz respeito ao engajamento da “família” 
intelectual católica que organizava as formas de pensar e atuar, bem como os seus horizontes de 
expectativas.  
 
 
 
Christiane Machado Coelho (UNB) GT09  



 
Patrimônio e história – memórias do processo de construção de Brasília. O caso de Vila Planalto 
no Distrito Federal brasileiro 
O processo de formação de Brasília, no Distrito Federal brasileiro, é analisado a partir de Vila 
Planalto. Trata-se de um antigo acampamento pioneiro, instalado de maneira provisória para a 
construção da nova capital nacional. Este espaço permaneceu ilegal durante mais de 30 anos e foi 
posteriormente reconhecido como patrimônio do Distrito Federal, em função de seu papel como 
testemunho dos primórdios da cidade. As questões do direito à moradia, do direito à história e do 
direito à memória são igualmente estudadas neste contexto. 
 
 
 
Chyara Sales Pereira (PUC Minas) GT38  
 
Cooperação Sul/Sul e os novos sentidos para a cooperação internacional 
A cooperação se consolida na agenda internacional, após a Segunda Grande Guerra, no interior do 
aparato institucional das Nações Unidas, expressa na ajuda para o desenvolvimento. De acordo com 
algumas interpretações, a cooperação internacional estaria mudando de um modelo orientado pelo 
eixo Norte/Sul para outro orientado pelas relações Sul/Sul. Esta reorientação representaria uma 
nova perspectiva para a cooperação internacional. A hipótese investigativa é de que esse novo 
sentido para a cooperação internacional para o desenvolvimento estaria atrelado a um novo 
modelo de desenvolvimento emergente das práticas de cooperação colocadas em curso nas 
relações Sul/Sul, diferente daquele que guia as tradicionais relações norte/sul. A pergunta é como 
os países emergentes estão contribuindo para a produção de novos sentidos para a cooperação 
internacional e como estes novos sentidos podem implicar numa nova perspectiva para a 
cooperação para o desenvolvimento. Para tanto, complementaremos a discussão das teorias de 
relações internacionais sobre o assunto com elementos da teoria social da troca, da teoria 
antropológica da dádiva e da discussão de Karl Polanyi. 
 
 
 
Cidinalva Silva Câmara Neris (Ufma) GT15  
 
“Na sala de justiça”: o divórcio e as modalidades de regulação jurídica da família no Brasil  
Inscrito no campo de estudos sobre os modos de regulação jurídica e política das relações 
familiares, o presente trabalho tem como objetivo analisar as novas modalidades de tratamento 
judiciário do divórcio no Brasil contemporâneo. Trata-se de investigar os determinantes sociais e 
políticos aplicados à esfera familiar no contexto da regulação judiciária dos modos de ruptura das 
relações conjugais, tomando por base um referencial empírico representado por quatro varas de 
família do Fórum de Justiça de São Luís, capital do estado do Maranhão. O estudo centrou-se na 
apreensão dos pressupostos e implicações da adoção do princípio da facilitação da dissolução 
conjugal como modelo de reação judiciária ao conflito familiar. Foram mobilizados como 
dispositivos metodológicos: análise sociográfica de processos, realização de entrevistas com os 
atores envolvidos e observação das audiências. Constatou-se que o tratamento judiciário do 
divórcio revela não somente as ambiguidades das lógicas institucionais de gestão pública do 
domínio privado, como também o estado das relações entre os esposos e de suas representações 
sobre si, sobre a família, casamento e a própria justiça. 
 
 



 
Cintia dos Santos Pereira da Silva (Unicamp) GT31  
 
Os Yawaripë Yanomami e a intrusão da Perimetral Norte: o conflito entre materialidade técnica e 
proliferação de híbrido no território 
Determinados contextos históricos em análise no tempo presente requerem que o conteúdo 
investigado seja abordado a partir do delineamento da materialidade e da técnica sobre o território 
e os sujeitos da ação que fazem uso desse território. De fato, há nessa intersecção de 
intencionalidades o confronto de temporalidades distintas assim como de formas e usos do 
território. Logo, nossa pesquisa desenvolveu-se a partir do estudo de caso: Yawaripë Yanomami 
(Estado de Roraima – Brasil). Grupo formado por caçadores-coletores localizados ao sudeste da 
terra indígena Yanomami (município de Caracaraí), os Yawaripë tiveram seus aldeamentos cortados 
pela construção da BR 210 (Perimetral Norte) no início da década de 1970. Tal ação hegemônica 
tornou-se porta de entrada para outros sujeitos não indígenas às terras dos Yanomami, facilitadas 
pelo acesso à rodovia. Essa materialidade e as intencionalidades dos agentes hegemônicos 
constrangem os Yawari, que passam a adotar a rodovia como híbrido. Tal intrusão torna-se 
portanto, responsável pelo processo de desestruturação socioespacial desse grupo indígena.  
 
 
 
Cintia Tâmara Pinto da Cruz (Ufba), Angela Lucia Silva Figueiredo (UFRB) GT32  
 
Cabelos mágicos: identidade e consumo de mulheres afrodescendentes no Beleza Natural 
A presente proposta apresenta uma parte da pesquisa realizada no mestrado, cujo objetivo foi 
compreender os motivos do sucesso do Instituto Beleza Natural, uma rede formada por 20 salões 
de beleza cujo principal serviço é transformar cabelos crespos em cabelos cacheados. O 
empreendimento fatura acima de R$ 100 milhões de reais por ano. Os dados apresentados estão 
baseados na pesquisa qualitativa realizada no salão Beleza Natural em Salvador, durante 12 meses 
com 25 clientes do salão. Além disso, realizou-se a observação participante e o acompanhamento 
do site do salão. Realizamos também análise do discurso das entrevistas da proprietária D. Zica 
disponíveis na internet. O objetivo do texto é analisar comparativamente a trajetória e o discurso 
étnico-racial de D. Zica, proprietária do Instituto Beleza Natural, com o discurso Negra Jhô, pioneira 
na realização de tranças e proprietária do salão étnico mais conhecido da Bahia, com o objetivo de 
compreender as semelhanças e diferenças entre estas duas mulheres negras reconhecidas 
publicamente por seu trabalho com o cabelo crespo. 
 
 
 
Cíntia Fiorotti (UFU) SPG08 
 
Fronteiras e relações sociais: um estudo sobre os trabalhadores envolvidos no comércio e 
transporte de mercadorias entre o Brasil e o Paraguai 
Este estudo é voltado para compreender como os trabalhadores envolvidos com o comércio e o 
transporte de mercadorias na fronteira entre Guaíra-PR/BR, Salto Del Guairá/PY e Mundo Novo-
MS/BR interpretam e experimentam as mudanças nas relações de trabalho vividas neste lugar 
entre 1960 e 2015. Entre os trabalhadores pesquisados estão: atravessadores de mercadorias não 
regulamentadas com registro de apreensão em alguns dos autos criminais da Comarca de Toledo 
entre 1954 e 1980 e da Comarca de Foz do Iguaçu entre 1980 e 1990, vendedores de lojas e 
ambulantes em Salto del Guairá/PY. Também utilizamos entrevistas com proprietários de lojas e 



moradores próximos aos portos de travessia, funcionários da receita federal e estadual, militares do 
exército e policiais federais aposentados que viveram e trabalharam nesta região de fronteira no 
período estudado. A partir da análise destas fontes, buscamos identificar as especificidades vividas 
pelos trabalhadores em diferentes momentos históricos ao lidarem com a mudança de legislações 
fronteiriças, interpretação do crime de contrabando, configurações econômicas, conflitos, 
costumes e valores morais. 
 
 
 
Clarissa Correa Neto Ribeiro (Unesp) GT24  
 
As percepções endógenas e exógenas de liderança em contexto regional: debate da atuação do 
Brasil no MERCOSUL 
O presente trabalho tem por objetivo debater a posição do Brasil diante da integração regional na 
América do Sul e em especial com o MERCOSUL. Enquanto maior país da região, econômica, 
geográfica e populacionalmente, muito se espera da atuação brasileira diante de seus vizinhos. 
Contudo, o país não vem se posicionando de maneira consensual, em ocasiões demonstrando estar 
disposto a assumir o papel da liderança da integração, e, em outras, não mostrando vontade 
política de arcar com os custos que a posição carrega. Assim, o que se pretende avaliar é em que 
medida o Brasil demonstra o papel de líder, através das definições conceituais de Ikenberry (1996), 
e em que proporção se torna reticente perante as negociações. Desta forma, será possível debater 
qual é o lugar ocupado pelo MERCOSUL na política externa brasileira, e, ao mesmo tempo, qual é o 
lugar que o Brasil deseja ocupar no bloco. A metodologia utilizada como base para o 
desenvolvimento desta pesquisa centra-se nos aspectos histórico e comparativo. 
 
 
 
Clarisse Ines Oliveira (UFF) GT41  
 
O modelo da CONTRAF como resposta sindical à fragmentação da categoria bancária 
A presente pesquisa busca investigar o desenho institucional da CONTRAF – Confederação dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro, como uma forma alternativa de agregação de trabalhadores 
para fazer frente às mudanças trazidas com o processo de reestruturação produtiva em paralelo a 
um modelo normatizado de representação dos trabalhadores através do sindicato único, com 
abrangência limitada à base territorial mínima de um município, restando vedada a ampla liberdade 
sindical. No caso da categoria bancária, com o advento da terceirização levada a efeito em todas as 
atividades financiárias, houve uma significativa cisão da categoria entre bancários stricto sensu e 
bancários lato sensu, estes representados por sindicatos de terceirizados, como o SINDPD-RJ, 
Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados/RJ.  
 
 
 
Clarisse Marina dos Anjos Raposo (UFMG) SPG13 
 
Gênero, casamento e dualismo na mediação entre os Akwẽ-Xerente e seus outros 
Pretende-se discutir a importância das relações de gênero e do casamento na mediação entre os 
Akwen-Xerente e suas variadas figuras da alteridade. Aspectos relativos aos casamentos 
envolvendo mulheres akwen e estrangeiros podem ser percebidos como uma forma de extensão do 
seu dualismo sociocósmico a amplitudes relacionais mais vastas, assim como nos ajudam a 



compreender alguns dos mecanismos internos de antitotalização do socius que vigoram na 
organização dos seus grupos domésticos. No que se refere à perspectiva feminina, por exemplo, o 
sexo e o casamento com o outro/branco poderia ser significado dessa forma recursiva, em que a 
extensão de um modo de relação com a diferença posto pelo casamento no dualismo entre 
wasiwaze/wasiwadi (afins/parentes) pretenderia dar conta da relação entre os Akwen e os brancos. 
Palavras-chave: gênero; dualismo; Akwen-Xerente. 
 
 
 
Claudia Carneiro da Cunha (Uerj) GT33  
 
(Des)politização do movimento de jovens vivendo com HIV/AIDS: concepções e formatos de 
política(s) no contexto atual da epidemia 
O trabalho de cunho socioantropológico objetiva compreender como se tem desenhado a 
“(des)politização” do movimento de jovens vivendo com HIV/AIDS (JVHA) em um quadro de 
arrefecimento do ativismo em AIDS. Baseia-se nos resultados de uma pesquisa de pós-
doutoramento que mostrou um uso prolixo da categoria “política”, ao mesmo tempo em que os 
JVHA não se reconhecem como “alvos”, “sujeitos” e/ou “protagonistas” das políticas do governo 
voltadas para eles. Mas se percebem como agentes num emaranhado de disputas das Redes de 
JVHA (Nacional, Regionais e Estaduais), em grande parte, resultado dessa mesma política 
governamental. Questões são postas quanto à possibilidade de atuação dos JVHA como 
“ativistas/protagonistas”. Além disso, discute-se sobre a imbricada e complexa relação entre 
política e emoção, quando esta última é vista como promotora de coesão do grupo, mas 
justamente o ponto favorecedor de uma suposta “despolitização” do movimento. Tais questões se 
colocam em um momento particularmente “crítico” da epidemia: pelo aumento de novas infecções 
entre “jovens”; crescente “medicalização” da doença; e contexto político de conservadorismo 
refletido nas ações governamentais.  
 
 
 
Claudia Cristina Macceo Sato (UEM), Maurício Reinert (UEM) GT35  
 
Indústria farmacêutica e saúde mental: a construção social do mercado de medicamentos 
psicotrópicos 
Uma das proposições centrais da sociologia Econômica é a de que as instituições econômicas são 
socialmente construídas e o mercado gere significados compartilhados, influenciando a ação 
econômica e os atores lutam para influenciar os outros participantes e criar significados 
compartilhados que atendam aos seus anseios. Esta pesquisa tem como objetivo compreender a 
construção do mercado de medicamentos psicotrópicos no Brasil, através de análise histórica e 
dados secundários, identificando seus atores e destacando as contribuições de cada um. Os atores 
significativos neste campo, no Brasil, são representados pelos profissionais de saúde mental, 
indústria farmacêutica e agências reguladoras, ou seja, profissionais cujas áreas de capacitação 
estão ligadas ao conhecimento técnico e científico e autarquias governamentais. Estes atores são 
significativos nesse mercado em função de seus interesses e também por estarem inseridos em 
sistemas cujo poder está respaldado pela representatividade científica. Conhecer esses atores é 
importante pois permite compreender que os agentes não são neutros, influenciam e são 
influenciados por meio dos sistemas que estão inseridos.  
 
 



 
Claudia Job Schmitt (UFRRJ) GT14  
 
A transformação das ‘ideias agroecológicas’ em instrumentos de políticas públicas: contestação e 
institucionalização nas lutas dos movimentos sociais pela agroecologia 
Este trabalho tem como foco as dinâmicas de contestação e institucionalização associadas à 
emergência da agroecologia como referencial incorporado aos quadros de ação coletiva dos 
movimentos sociais e como enfoque capaz de influenciar as políticas públicas. A análise busca 
explorar as controvérsias estabelecidas entre movimentos sociais, organizações não 
governamentais de assessoria e agentes estatais, no esforço por traduzir as "ideias agroecológicas" 
em instrumentos de intervenção governamental. A análise buscou aprofundar três configurações 
distintas: o Subprograma Projetos Demonstrativos (PDA), a Política Nacional de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (PNATER) e a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO). O 
referencial proposto procura estabelecer um diálogo entre abordagens relacionais que buscam 
captar as relações de interdependência estabelecidas entre o estado e as organizações sociais na 
formulação e implementação de políticas públicas e um corpo crescente de literatura que toma 
como objeto de reflexão a 'instrumentação da ação pública', debruçando-se sobre os dispositivos 
técnicos e sociais que operacionalizam a ação governamental. 
 
 
 
Claudio Corbo Melo (Ufpel), Ricardo Rojas Fabres (UFRGS), Maicon de Almeida Machado (Ufpel) 
SPG15 
 
O programa Bolsa Família: uma política pública meramente aquecedora da economia ou também 
construtora de cidadania?  
Buscando enfrentar a situação de miserabilidade que uma parte significativa da população 
brasileira enfrenta, é que no ano de 2003 foi criado o Programa Bolsa Família, inspirado em outros 
programas de transferência de renda já existentes. A exacerbada desigualdade econômica entre a 
população brasileira perpetua-se no decorrer do tempo e permanece presente em cada região do 
espaço brasileiro. No ano de 2009, 10% da população concentrava mais de 40% da renda no Brasil, 
segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD) produzida pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Na tentativa de construir uma reflexão sobre a questão da ainda 
existente pobreza no Brasil, esta pesquisa busca dar um enfoque maior nas desigualdades 
econômicas e sociais – causadoras da pobreza –, devido à concentração de riquezas e não na 
inexistência dessas riquezas. A histórica falta de intervenção do estado, no sentido de minimizar as 
desigualdades em nosso país, tem como reflexo as brutais diferenças ecossociais entre as pessoas. 
E, possivelmente as políticas públicas de redistribuição de renda, como o Programa Bolsa Família, 
sejam um mecanismo capaz de alterar essa condição vigente. 
 
 
 
Claudio Luis de Camargo Penteado (UFABC), Marcelo Burgos Pimentel dos Santos (UFPB), Rafael de 
Paula Aguiar Araújo (PUCSP) GT04  
 
Sociedade civil e participação online: o uso da internet pela ABONG 
O artigo tem por objetivo estudar como as organizações da sociedade civil, atuando dentro do 
modelo de rede, estão utilizando as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para promover 
a participação do cidadão, mais especificamente, como a ABONG (Associação Brasileira de 



Organizações Não-Governamentais) utiliza as ferramentas de comunicação da internet. As 
organizações da sociedade civil estão se organizando dentro do paradigma de rede. Nesse novo 
modelo os atores encontram novos recursos de articulação e mobilização, estabelecendo 
estratégias na busca de demandas específicas. O uso das TICs potencializa a comunicação entre os 
diferentes atores envolvidos, otimizando suas atividades e ampliando a participação dos cidadãos 
no desenvolvimento de políticas públicas. Para compreender esse processo, foi feito um estudo de 
caso da ABONG, por meio do mapeamento e identificação dos diferentes usos da internet pela 
associação. Os resultados da pesquisa indicam uma importante agenda de pesquisa voltada para a 
compreensão das relações entre governantes e governados no processo de desenvolvimento de 
políticas dentro da Sociedade da Informação. 
 
 
 
Cláudia Feres Faria (UFMG) GT10  
 
Inclusão política? Recrutamento e seleção de atores nas conferências de políticas públicas de 
assistência social e de saúde 
O trabalho propõe analisar a centralidade dos arranjos participativos e deliberativos nas dinâmicas 
inclusivas das democracias contemporâneas. Para tal, além do mapeamento teórico que subsidiará 
a análise dos dados, o trabalho propõe avaliar empiricamente a capacidade inclusiva de dois 
arranjos democráticos específicos – as Conferências de Políticas Públicas de Saúde e de Assistência 
Social. A análise comparada será realizada por meio (1) do perfil socioeconômico e político dos 
atores que são (1.1) recrutados e (1.2) selecionados para as diferentes etapas destas Conferências e 
(2) dos mecanismos e procedimentos relativos ao recrutamento e à seleção nestes dois arranjos. A 
relação entre estas variáveis explicará a capacidade inclusiva que eles podem (ou não) apresentar. 
 
 
 
Cleonardo Gil de Barros Mauricio Junior (UFPE) SPG19 
 
A formação do líder pentecostal: a construção da vocação ao pastorado e o aprendizado de 
subjetividades empoderadas entre os jovens candidatos à liderança pentecostal 
Este trabalho, baseado em minha dissertação defendida em 2014, tem como objetivo entender a 
formação dos pastores pentecostais: o processo de constituição de suas subjetividades, bem como 
as práticas e representações envolvidas na definição daqueles que seguirão a carreira de pastor 
pentecostal. Apresentarei dois processos essenciais à formação do pastor: primeiro, a construção 
de uma narrativa pelo candidato ao pastorado, visando provar que sua vocação é fruto de um 
chamado divino. Depois, mostro como os vocacionados aprendem com seus líderes a serem 
"usados por Deus", especialmente na performance da prédica. Os dados provêm do meu trabalho 
de campo na Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo (ESLAVEC) em dezembro de 2012, 
evento direcionado principalmente aos jovens candidatos a pastor e que é coordenado pelo pastor 
Silas Malafaia e sua igreja. Também acompanhei jovens que participaram da Escola atuando em 
suas respetivas igrejas. Espero, com isso, iluminar os processos de constituição das subjetividades 
dos jovens candidatos a líderes carismáticos a partir de uma etnografia de suas práticas em busca 
do topo da hierarquia pentecostal. 
 
 
 
Cornelia Eckert (UFRGS), Ana Luiza Carvalho da Rocha (UFRGS) GT15  



 
Memória e trabalho: descontinuidades temporais em bairros industriais e trajetória de empresa 
familiar em Porto Alegre-RS 
Nosso paper trata da memória do trabalho na cidade de Porto Alegre (RS Brasil) tendo por base 
uma pesquisa etnográfica em bairro industrial (quarto distrito) no qual problematizamos os ritmos 
temporais de transformação na vida urbana. Algumas empresas pertencentes a famílias que se 
destacaram no processo de industrialização da cidade no século XX, enfrentaram profundas 
mudanças estruturais que correlacionam aspectos globais e de trajetória familiar. Trazemos um 
exemplo, o da família Renner, na construção de trajetória de trabalho (empresarial) e o embate em 
face das mudanças de cenário político e econômico. A pesquisa se insere na produção de um 
documentário fílmico desenvolvido no âmbito do projeto Banco de Imagens e Efeitos Visuais e de 
DVDs multimídia interativo a serem disponibilizados em internet através do portal 
http://www.ufrgs.br/memoriasdotrabalho/ criado com o objetivo de subsidiar políticas públicas 
relacionadas à memória do trabalho, a partir da divulgação dos resultados da pesquisa no banco de 
conhecimento e web site.  
 
 
 
Cristiana Losekann (Ufes) GT14  
 
A política dos afetados: os atores, os repertórios e os ideais nos recentes protestos ambientais na 
América Latina 
Nos recentes protestos na América Latina o maior número de episódios está relacionado às 
demandas por justiça ambiental. Apesar deste enquadramento não ser inédito, conflitos ambientais 
caracterizados como injustiças têm se intensificado em um contexto marcado pela aposta de 
governos na vocação da região à exportação de commodities, minerais e agrícolas. Assim, as 
reivindicações enquadram-se na designação de afetados pelos grandes projetos de 
desenvolvimento levados a curso e relacionados às atividades extrativistas. Ademais, apesar do 
enraizamento fortemente local das reivindicações, percebe-se uma articulação que ganha uma 
dimensão transnacional. Por isso o caráter latino-americano torna-se não estritamente geográfico, 
mas pode ser compreendido como uma dimensão estratégica e simbólica de tais lutas. Os afetados 
constroem diversas formas de ação coletiva, correspondendo a inovadores repertórios. Neste 
trabalho apresentamos um levantamento amplo dos atores, dos repertórios e performances, e dos 
ideais que constituem aquilo que estamos chamando de política dos afetados. 
 
 
 
Cristiana Maglia (UFRGS), Paulo Sérgio Peres (UFRGS) SPG14 
 
O Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados: análise da indisciplina das tendências 
internas do PT 
O Partido dos Trabalhadores é uma das organizações partidárias mais estudadas da América Latina. 
O PT é percebido como uma organização bastante próxima do partido de massas, por sua origem 
societária e estrutura interna burocratizada, conjugada com uma base de filiados e membros fiéis. 
Desde sua chegada ao parlamento, o PT foi um dos partidos mais disciplinados da Câmara. Porém, 
depois de chegar à Presidência, em 2002, surgiu uma variação em seu padrão de disciplina, 
estreitamente relacionada com o posicionamento oposicionista de algumas de suas tendências 
internas. Não obstante alguns estudos recentes tenham discutido sua mudança programática, ainda 
não foram realizadas análises sobre essa quebra no padrão de sua coesão partidária. O objetivo 



neste trabalho é analisar a indisciplina dos deputados do PT, procurando relacioná-la com as 
tendências que compõem o partido. Para tanto, mensuraremos sua taxa de disciplina partidária, 
controlada pelos grupos correspondentes às tendências internas. A análise sugere a possibilidade 
de que a indisciplina parlamentar tenha canalizado a oposição interna, inclusive resultando em 
dissidências, como resposta aos impactos de suas transformações. 
 
 
 
Cristiane da Silva Diniz Procópio (UFMG) SPG22 
 
Morte violenta no tráfico de drogas: os seus efeitos sobre a sociabilidade de uma comunidade 
Este trabalho tem por finalidade problematizar os limites e possibilidades da pesquisa social em 
contextos de proximidade, destacando os contornos morais da observação participante, nos quais, 
o pesquisador integra, ou seja, faz parte do universo estudado. Trata-se de um primeiro produto da 
minha dissertação de mestrado que tem por objetivo investigar quais são os efeitos da morte 
violenta de jovens membros de gangues no seio de suas famílias. O grupo em questão atua na 
região Nordeste da cidade de Belo Horizonte, mais precisamente no bairro Espera Feliz. Tal grupo 
foi escolhido como objeto de estudo por uma questão de proximidade com o mesmo, uma vez que 
sou residente do local e possuo certa familiaridade com o grupo em questão.  
 
 
 
Cristiano Evaristo da Rosa Alves (PUCRS) GT26  
 
As veias "fechadas" da América Latina 
Este trabalho é uma pesquisa documental e bibliográfica sobre algumas conexões entre o sistema 
econômico e a organização social e política da América Latina. Uma paráfrase contida no título 
deste artigo alude à obra As veias abertas da América Latina (Galeano, 1996), um clássico do 
pensamento social latino-americano, que juntamente com Brasil, o país do futuro, (Stefan Zweig, 
1960), constitui uma busca de indícios históricos, econômicos, políticos e sociológicos da jornada 
latino-americana das últimas décadas. A partir da ascensão dos governos de esquerda na região, 
vemos como a política externa, e sua retórica, juntamente com alguns indicadores 
socioeconômicos, foram se alterando. Ao longo da pesquisa valemo-nos das entrevistas a alguns 
dos presidentes latino-americanos na década de 2000 para compreensão da conjuntura geopolítica 
da época. Ao final demonstramos que houve significativa redução da pobreza nos países da 
América Latina nesse período, sendo que as maiores se deram na Venezuela e no Equador, 
corroborando, em certa medida, os livros de Galeano e Zweig. 
 
 
 
Cristiano Fonseca Monteiro (UFF), Rebeca Ferreira Viana (UFF) GT35  
 
As variedades de capitalismo vão ao Sul Fluminense: estratégias de qualificação profissional na 
indústria automobilística e vantagem comparativa institucional 
O paper realiza uma análise exploratória do padrão de interação da indústria automobilística com 
os atores locais na região sul do estado do Rio de Janeiro, com foco nas estratégias de formação de 
mão de obra. Baseado na literatura sobre Variedades de Capitalismo, especialmente suas releituras 
mais recentes, orientadas para o problema da mudança institucional, o trabalho explora a hipótese 
de que as empresas multinacionais combinam estratégias de exploração dos recursos institucionais 



locais e a utilização dos recursos institucionais de suas matrizes. Atores locais, por sua vez, 
recombinam os recursos institucionais existentes. Assim, por meio da na análise de entrevistas com 
atores ligados às empresas e aos principais atores locais envolvidos com o polo, pretende-se 
demonstrar como se articulam estratégias de exploração de vantagens comparativas estáticas da 
região (especialmente baixo custo da mão de obra) com a criação de vantagens comparativas 
dinâmicas (por exemplo, investimento em mão de obra mais qualificada). Os resultados 
preliminares confirmam a existência de estratégias dos dois tipos, ainda que predominem aquelas 
ligadas à exploração do baixo custo da mão de obra.  
 
 
 
Daiane Pedro Lima (Ufscar) GT29  
 
Políticas públicas e inserção internacional: o caso da Secretaria Municipal Adjunta de Relações 
Internacionais de Belo Horizonte/MG 
Com a intensificação do processo de globalização e descentralização das funções estatais, os 
governos não centrais foram impulsionados a buscarem no cenário internacional oportunidades 
que atendessem suas demandas. Entretanto, para que suas atuações externas obtivessem sucesso 
foi necessária a criação de estruturas institucionais em suas prefeituras que gerenciassem essas 
ações. Estudos empíricos argumentam que estas estruturas buscam articular suas políticas com os 
demais órgãos municipais. Assim, o presente trabalho avaliará como a inserção internacional de um 
órgão municipal impacta sobre as políticas públicas locais. Para tanto, utiliza como objeto de estudo 
a Secretaria Municipal Adjunta de Relações Internacionais de Belo Horizonte (SMARI). O estudo 
procedeu a um exame bibliográfico sobre o tema proposto, assim como entrevistas com 
representantes de secretarias da prefeitura da capital mineira. Constatamos que não são todos os 
órgãos que desenvolveram atividades com a SMARI, além de algumas ações terem sido ad hoc e 
sem consequências significativas, cabe destacar as atividades realizadas com a Secretaria Municipal 
de Educação, em especial em relação à Educação Infantil. 
 
 
 
Daisy Damasceno Araújo (Ufma) GT32  
 
“Na pele, na história, quilombola vai deixando de ser coisa feia”: o processo de construção 
identitária em Rio Grande-MA 
Este estudo apresenta uma análise do processo de construção identitária, por parte dos moradores 
do Rio Grande, situado no município de Bequimão-MA, a partir do momento em que se percebem e 
assumem a identidade de quilombolas. Desta forma, analisa a dinâmica que caracterizou o 
processo de mobilização e os critérios de identificação, acionados por este grupo, no processo de 
luta por reconhecimento. Foram analisadas as estratégias para obter o reconhecimento junto à 
Fundação Cultural Palmares e os significados que esse reconhecimento assumiu para os moradores. 
Dialogando com o decreto 4887/03, alguns moradores do Rio Grande passaram a construir histórias 
relacionadas com o passado da escravidão, antes silenciadas. A disputa conceitual em torno da 
categoria quilombo expressa o deslocamento de uma categoria que, antes negada, passa a ser 
reapropriada. A construção interessada como grupo étnico expressa, entre outros elementos, uma 
estratégia organizacional visando a regularização das terras em que vivem. A investigação ocorreu 
de 2009 a 2012 e associou narrativas dos moradores com observações relacionadas às suas formas 
de organização, assim como fontes documentais. 
 



 
Daniel Gustavo Mocelin (UFRGS) GT05  
 
A efervescência do empreendedorismo inovador no Brasil: estudo sobre as formas do agir 
empreendedor em pequenas empresas intensivas em conhecimento 
O debate sobre a expansão do empreendedorismo inovador no Brasil tem privilegiado o estudo dos 
aspectos políticos-institucionais como condicionantes do fenômeno, não dando a devida atenção 
ao comportamento econômico, ao capital social e aos interesses que orientam a conduta dos 
empreendedores. Nossa pesquisa busca investigar as causas sociais que promovem o 
empreendedorismo inovador no país, mas argumenta-se que para melhor interpretar o fenômeno 
é necessário identificar as condições em que os agentes decidiram empreender e reconhecer que 
se trata de um fenômeno heterogêneo, no que se refere tanto à origem e à natureza dos 
empreendimentos como à trajetória e às motivações dos empreendedores. Propomos discutir uma 
tipologia elaborada a partir de casos observados, com base em duas variáveis referentes ao agir 
empreendedor: atitude empreendedora e imersão da conduta empreendedora. Destacaram-se 
quatro formas marcantes sobre como se manifesta na prática o fenômeno: o agir criativo, o agir 
desenvolvedor, o agir visionário e o agir entusiasta. Essa escolha metodológica permitiu abordar o 
fenômeno de maneira mais abrangente, evidenciando novas circunstâncias da qual sua difusão 
depende. 
 
 
 
Daniel Pereira Andrade (FGV-SP), Nilton Ken Ota (USP) GT39  
 
O conceito de neoliberalismo na teoria social contemporânea: a reabertura do debate  
A renovação das abordagens teóricas sobre o neoliberalismo desde a publicação do curso 
Nascimento da Biopolítica de Michel Foucault em 2004 levou a uma reabertura do debate e de 
perspectivas de pesquisa nas ciências sociais. O presente trabalho pretende analisar três das 
principais vertentes teóricas: 1) a vertente marxista, mais clássica, que aborda o neoliberalismo 
como uma política de classe e como a fase mais atual do capitalismo; 2) a vertente foucaultiana, a 
mais efervescente na produção sociológica e política atual, que pensa a razão neoliberal como uma 
forma de governabilidade e de produção de subjetividades; 3) a vertente bourdieusiana, que 
concebe o neoliberalismo como uma utopia da ciência econômica, mas com efeitos práticos, na 
medida em que acaba por conformar a realidade à teoria que a pretende descrever. Os frutos mais 
recentes dessas diferentes vertentes, especialmente na teoria política, também serão abordados 
com a finalidade de mapear o debate, como é o caso dos trabalhos de Dardot e Laval, William 
Davies, Jamie Peck e Wendy Brown. 
 
 
 
Daniel Vieira Bogéa Soares (USP) GT18  
 
Diálogo institucional e o controle de constitucionalidade de medidas provisórias após a EC 
32/2001 
O objetivo da pesquisa foi estudar as medidas provisórias que foram impugnadas no Supremo 
mediante ações de controle de constitucionalidade abstrato, com o fim de avaliar os conflitos entre 
executivo, legislativo e judiciário. A partir da conciliação entre a literatura sobre atores com poder 
de veto e as teorias do diálogo institucional, mapeou-se o perfil dos atores litigantes, o tempo de 
demora na apreciação judicial e o conteúdo das MPs impugnadas. Com isso foi possível (i) a 



identificação dos atores que se valem do STF como um espaço de contestação; e (ii) a análise das 
decisões do STF e seu impacto sobre o diálogo entre poderes. Como resultado, observou-se que o 
perfil eminentemente partidário e oposicionista dos pleitos reforça o caráter estratégico das ações 
e reflete o cenário de controle presidencial sobre a pauta do congresso. De outro lado, o STF revela-
se um ator importante no direcionamento do debate executivo-legislativo, tomando uma postura 
que vem sendo paulatinamente mais conflitiva. Conclui-se, ainda, que os partidos políticos parecem 
ser os grandes incentivadores do crescimento de poder do STF. 
 
 
 
Daniela Mussi (Unicamp) GT19  
 
Política e cultura: Antonio Gramsci e os intelectuais italianos (1914-1916) 
Este trabalho apresenta os momentos do debate que moveu parte importante dos intelectuais 
italianos no início do século XX na Itália, contexto em que Antonio Gramsci se aproximou do 
movimento socialista e publicou suas primeiras intervenções políticas. Fortemente atraído pelas 
correntes de pensamento neoidealistas que se destacavam no ambiente intelectual italiano desde 
os primeiros anos do século XX, a afinidade de Gramsci com os setores “culturalistas” do Partido 
Socialista Italiano se deu logo nos primeiros anos de sua vida universitária em Turim, iniciada em 
1912. O paper explora o momento de crise do PSI que, em 1912, sofre uma forte guinada à 
esquerda, com a derrota interna e expulsão de um conjunto de dirigentes reformistas. Esse é o 
momento da ascensão da figura de Benito Mussolini, mas também do fortalecimento de uma 
perspectiva crítica ao imobilismo e determinismo dos reformistas defensores do governo de 
Giovanni Giolitti. É no contexto dramático de um país em guerra que Gramsci se aproxima do 
movimento socialista e seus primeiros artigos evidenciam já o papel central dos intelectuais e da 
vida intelectual para compreensão e atuação na vida política.  
 
 
 
Daniela Ribeiro de Oliveira (Ufscar) SPG24 
 
Quando o trabalho está em todo o lugar: vida e trabalho para os profissionais de Tecnologia da 
Informação (TI)  
Entender como os trabalhadores de TI, que estão parcial ou totalmente exercendo a atividade na 
modalidade home office, conciliam vida privada e trabalho é o objetivo principal da pesquisa. De 
modo que, entender o uso e significado do trabalho em home office para os entrevistados é 
importante para compreender em que medida tal modalidade é usual no setor de TI. A pesquisa 
iniciou-se em 2014 e serão apresentados dados de 20 entrevistas realizadas com roteiro 
semiestruturado junto a profissionais em diversos cargos do setor de TI, em variados vínculos 
contratuais e de diversas empresas localizadas no estado de São Paulo. Uma diversidade de 
arranjos do trabalho em casa, com a execução do trabalho em tempo total ou parcial, todos os dias 
da semana, algumas horas diárias, algumas vezes por semana. O uso do trabalho remoto é marcado 
pela natureza do contrato que o entrevistado possui com a empresa à qual se vincula, ou seja, se o 
trabalhador é empregado, se é empreendedor, ou se teve que abrir a empresa para manter-se na 
carreira. Visibilidade dentro da empresa e sociabilidade são motivações que orientam as decisões 
dos profissionais pelo home office ou não. 
 
 
 



Daniela Tranches de Melo (FGV-RJ) GT30 
 
A heurística da ação política 
Este trabalho busca compreender alguns dos principais elementos determinantes na formulação de 
uma política pública. Instigado pela discrepância na atenção dada a alguns problemas, em 
detrimento de outros, será feita uma investigação em direção ao que coloca uma temática na 
agenda pública. Buscando mobilizar um arcabouço teórico que envolve não apenas autores 
clássicos no estado das artes de políticas públicas, mas também o debate em torno de teorias dos 
movimentos sociais e o papel de grupos de intelectuais em determinadas conjunturas, será feito 
um estudo de caso envolvendo o Movimento Sanitário e o Sistema Único de Saúde. Argumenta-se, 
dessa maneira, a necessidade de se pensar políticas públicas em uma dinâmica interdisciplinar que 
permita um olhar mais criativo e solidário na consecução das demandas da sociedade e na 
efetividade de suas práticas.  
 
 
 
 
Danila Gentil Rodrigues Callage (Unama) GT22  
 
Relações de poder e sujeitos subalternizados na mídia: reflexões a partir do caso do trabalho 
infantil doméstico  
Busca-se analisar os lugares de fala de sujeitos subalternizados e as relações de poder que os 
envolvem no ambiente dos media. Recorre-se a Spivak (2010) para tensionar as possibilidades de 
fala do subalterno e a Allen (2000, 2013) para discutir como o poder participa da atribuição de lugar 
aos sujeitos. Os media são entendidos como espaços privilegiados para a tematização e politização 
de questões marcadas pela aceitação social e, por isso, de difícil problematização, como é o caso do 
Trabalho Infantil Doméstico (TID). Focamos nossa análise nos principais jornais impressos do Pará 
(O Liberal e Diário do Pará), onde, no período de 2000 a 2010, foi desenvolvido o Programa de 
Enfrentamento ao Trabalho Infantil Doméstico, executado por uma organização não governamental 
local e por organismos internacionais. Como referenciais metodológicos, utilizamos análise de 
conteúdo e construímos uma grade própria de análise qualitativa inspirada em Allen (2000). As 
conclusões apontam que, apesar de ter havido certo espaço nos media para a expressão de 
trabalhadoras infantis domésticas, o escopo acerca do que poderiam se expressar era, sobretudo, 
circunscrito à manifestação das mazelas do TID. 
 
 
 
Danilo Castro Magalhães (UFRJ) GT07  
 
Privatização, desenvolvimento e conflito: a “crise” no abastecimento de água em Itu (SP) 
Partindo de pesquisa etnográfica e análise acerca do período de desabastecimento de água de 2014 
em Itu, cidade no interior de São Paulo, este trabalho busca apresentar algumas das questões 
envolvidas nas narrativas e mobilizações que atravessam o momento em questão. Através da 
observação de uma série de discursos envolvidos na tentativa de definição das causas e soluções, a 
pesquisa tem por objetivo expor as relações entre a privatização do serviço de saneamento, o 
modelo de desenvolvimento em curso e os impactos de uma “crise hídrica” na vida cotidiana de 
uma cidade. 
 
 



 
Danilo George Ribeiro (Unioeste), Eric Gustavo Cardin (Unioeste) GT34  
 
As muitas faces de uma cidade de fronteira 
O objetivo dessa pesquisa é investigar os fluxos de trabalhadores e mercadorias a partir da década 
de 1980 e sua relação no processo de construção do espaço urbano da cidade de Foz do Iguaçu-PR. 
Mais especificamente, na relação desses fluxos com a ocupação de regiões periféricas e o 
surgimento e/ou adensamento de favelas do município. Para tanto, observam-se os aspectos 
conflituosos entre um projeto de cidade “formal” desenvolvido pelas elites locais, de cidade 
vocacionada ao turismo, com a venda de uma imagem de cidade segura, atrativa, limpa, harmônica 
e com espaços funcionais. Que depende da flexibilização da cidade “informal” marcada por relações 
econômicas subterrâneas, ocupações irregulares e que concentra um dos maiores índices de 
homicídios do país. 
 
 
 
Danilo Rodrigues Reis Junior (UEPB) SPG11 
 
Cooperação Internacional em ciência, tecnologia e inovação: diplomacia científica e sociedade 
contemporânea  
Este trabalho analisa o impacto que a diplomacia científica pode exercer nas áreas de segurança, 
saúde e meio ambiente e a relevância da sociedade contemporânea nesse processo. Identifica-se a 
"ciência pela diplomacia" como uma das dimensões da cooperação internacional em ciência, 
tecnologia e inovação. Aborda-se a atuação de associações de cientistas e cidadãos em projetos 
que visam aperfeiçoar a segurança internacional. Apresentam-se as reações da comunidade 
internacional no contexto das epidemias de Síndrome Respiratória Aguda Grave e da Influenza A. 
Por fim, analisa-se a atuação da Nova Zelândia no que tange ao estabelecimento de pesquisas 
internacionais que viabilizam a redução da emissão de gases que provocam o efeito estufa. 
 
 
 
Danusa Marques (UNB), Carlos Augusto Mello Machado (UNB) GT10  
 
Mundo tão desigual: artigos das ciências sociais brasileiras (1990-2013) 
Enfrentar as desigualdades sociais demanda o agendamento público e o entendimento coletivo 
sobre a sua importância. Na estrutura social atual, mídia, política e academia são três campos com 
capacidade de produção discursiva e legitimidade social para a abordagem sobre este tema. O 
espaço da produção acadêmica é central devido à importância social atribuída aos seus discursos, 
portanto investigá-los é vital – não apenas como diagnóstico do próprio campo, mas porque sua 
produção tem impacto sobre a realidade em termos de compreensão sobre os fenômenos sociais e 
em potencial produção de efeitos sobre o mundo. Propomos, com esta pesquisa, investigar como o 
campo das ciências sociais no Brasil aborda as desigualdades, em suas diferentes facetas. Assim, 
realizamos a classificação temática dos artigos publicados entre 1990 e 2013 em três importantes 
periódicos acadêmicos da área (Dados, Lua Nova e Revista Brasileira de Ciências Sociais), com a 
categorização dos temas tendo por referência as desigualdades específicas neles abordadas. 
Analisamos também as vinculações institucionais de autoria, assim como seu referencial 
bibliográfico, buscando compreender como as abordagens são construídas. 
 
 



 
Dario de Sousa e Silva Filho (Uerj), Ludovica Rossotti  (Roma1)GT15  
 
Bolsa Família em favelas cariocas: percepções subjetivas das beneficiárias e potencialidades de 
transformação do ciclo de reprodução da pobreza 
A pesquisa envolveu 3458 questionários e entrevistas a beneficiários e não beneficiários do 
programa Bolsa Família em 8 favelas do Rio de janeiro entre 2013 e 2014. A partir de dados que 
demonstram a forte relação entre cobertura do programa e investimentos familiares em educação 
de jovens e adultos, são analisados o impacto na elaboração de projetos pessoais e familiares das 
mulheres, percepção da política, de si próprios como beneficiários e cidadãos, mobilidade 
intergeracional. O objetivo é entender se esta política se casa como com as necessidades dos 
sujeitos a que ela se destina, e especialmente, se ela pode ser capaz de superar o que Castel 
chamou de "políticas de emergência". Paralelamente, a pesquisa faz considerações sobre vida 
comunitária e a realidade das famílias em meio às relações ainda violentas nas favelas ocupadas 
pelas unidades de política pacificadora. 
 
 
 
Dario Paulo Barrera Rivera (Umesp), Ana Keila Mosca Pinezi (UFABC) GT34  
 
Pentecostalismos e periferia urbana em São Bernardo do Campo no ABC Paulista: migração e 
identidades fluídas 
Apoiados em observação de campo de regiões periféricas da cidade de São Bernardo do Campo, o 
objetivo deste trabalho foi compreender a interação entre igrejas pentecostais e migrantes no 
processo de estabelecimento e adaptação de ambos num bairro periférico. Os migrantes procedem 
do interior do Estado de SP e do nordeste do país. O bairro localiza-se no município de São 
Bernardo do Campo. De forma semelhante a outras periferias o bairro apresenta ausência ou 
insuficiência da ação do poder público, uma importante porcentagem de seus moradores em 
condições de média e alta vulnerabilidade social e a expressiva quantidade de grupos evangélicos, 
com predominância de pentecostais. Este paper apresenta dados gerais sobre a urbanização e 
industrialização que determinaram a constituição das periferias urbanas da região, na segunda 
metade do século XX; analisa o perfil socioeconômico dos seguidores das igrejas e, finalmente, 
focaliza a análise na interação dos grupos religiosos e os migrantes que constroem identidades 
múltiplas em decorrência da participação simultânea em redes de migrantes, de vizinhança e 
familiares, além das redes religiosas que se conectam e se interpenetram. 
 
 
 
David Soares Simões (Univasf) GT39  
 
José de Alencar e o debate sobre participação política e gênero na década de 1860 
A década de 1860, além de marco institucional do ocaso do império, como disse Oliveira Viana, foi 
marcada também pela existência de um intrigante debate político a respeito da participação 
política da mulher, envolvendo, dentre outros nomes, o do romancista cearense José de Alencar 
(1829-1877). Tomando como foco a obra política de Alencar, a ideia aqui pretendida é perceber que 
representações são elaboradas a respeito da mulher e da participação feminina no interior desse 
debate e seus possíveis desdobramentos contemporâneos. Para isso, serão analisados, de maneira 
mais detida, dois escritos do autor: Uma tese constitucional: a Princesa Imperial e o Príncipe 
Consorte no Conselho de Estado (1867) e O sistema representativo (1868). Como se procurará 



demonstrar ao longo do trabalho, trata-se de um olhar tutelar a respeito da participação feminina, 
mas que pode adquirir dois sentidos: o da incapacidade política da mulher, pura e simplesmente, 
ou então, o que é mais curioso, o do reconhecimento da inexistência política dessa categoria como 
problema a ser pensado. 
 
 
 
Dayana Campos de Lelis (UFRRJ) SPG12 
 
A Baixada Fluminense e um conjunto habitacional do Programa Minha Casa, Minha Vida: olhares 
entrecruzados 
Este trabalho tem por objetivo analisar as trajetórias e sociabilidades de um conjunto habitacional 
localizado na Baixada Fluminense produzido pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. O conjunto 
está situado próximo a outro grande projeto urbano, o Arco Metropolitano, o que torna sua 
instalação um caso específico e singular a ser analisado. A Baixada, atualmente, é lugar de diversos 
tipos de intervenções urbanas e sociais inseridas em projetos de desenvolvimento de escalas que 
ultrapassam as fronteiras locais e regionais. Diante da pluralidade encontrada nesse espaço, 
tornou-se necessária uma revisão bibliográfica sobre o imaginário social construído nessa região, 
bem como um levantamento de dados quantitativos da Baixada Fluminense, especificamente na 
cidade analisada, em comparação às dinâmicas da capital e do Estado do Rio de Janeiro. Foram 
tratados dados do Censo do IBGE desde 1991 a 2010. Além dos dados quantitativos, foram feitas 
entrevistas qualitativas com moradores do conjunto habitacional, a fim de acompanhar suas 
trajetórias e compreender as sociabilidades no interior do conjunto 
 
 
 
Debora Rezende Almeida (UNB), Amanda Gomes Magalhães (UNB) GT08  
 
A Política Nacional de Participação Social e os sentidos da participação 
A efetividade democrática, a qual abarca diferentes dimensões, tem sido identificada pelos atores e 
autores da política como um dos grandes gargalos da participação. A Política Nacional de 
Participação Social, Decreto N. 8.243/2014, propõe lidar com este dilema, por meio da organização 
e articulação de um sistema de participação. Nosso objetivo é compreender os sentidos da 
participação política que permeiam sua construção, os quais podem revelar as potencialidades da 
Política para lidar com os distintos problemas relacionados à efetividade. A análise se baseia no 
discurso de gestores da Secretaria Geral da Presidência e da sociedade civil envolvidos na 
construção da PNPS – entrevistas em profundidade – e da análise documental de textos, relatórios 
e minutas produzidos entre 2011 e 2014. Compreender quem são os atores e como foi a interação 
entre eles pode nos informar sobre os condicionantes do significado de participação que foi 
construída. Objetivamos testar o papel do ativismo institucional; da burocracia, do ponto de vista 
da autonomia e da parceria, e dos projetos políticos dos diferentes atores na conformação de 
opiniões sobre a participação ao longo e no final do processo. 
 
 
 
Deivison Mendes Faustino (Ufscar), Valter Roberto Silvério (Ufscar) SPG18 
 
Em torno de Fanon: um balanço qualitativo dos múltiplos fanonismos contemporâneos 



Este artigo analisa o estado da arte dos estudos sobre Frantz Fanon e as suas contribuições para as 
ciências sociais contemporâneas. O recorte empreendido abrange a literatura de língua inglesa da 
década de 1990 aos nossos dias. Os trabalhos identificados foram analisados com base em seus 
pressupostos teóricos, bem como a partir do trato que reservam às categorias raça, nação e sujeito, 
resultando na delimitação de cinco grandes vertentes fanonianas, a saber: 1. O Afrocentric 
paradigm; 2. Black Radical Tradition; 3. Marxism e/ou radical humanism; 4. Grupo 
Modernity/Coloniality; 5. Existential phenomenological Studies; 6. Creole Perspective. Aponta-se 
para uma consolidação do Fanon Studies como campo de estudos próprio na literatura de língua 
inglesa, bem como para o seu potencial para o estudo das relações raciais no Brasil. 
 
 
 
Deivison Souza da Cruz (UFMG) GT16  
 
Fundo partidário e gastos em campanhas eleitorais: rumo a um modelo de financiamento 
público-privado? 
Estudos sobre financiamento de campanhas eleitorais no Brasil dão pouca atenção ao fundo 
partidário (Lei nº 9.096, de 19/09/1995). Recentemente, a triplicação das dotações orçamentárias 
para esse fim, em votação consensual e aprovada por todos os partidos, e que significaram 
elevação de R$ 289,56 milhões para R$ 867,56 milhões (ocorrida em 17/03/2015) teve, como 
justificativa de seu relator (senador Romero Jucá PMDB–RR) o objetivo de servir como “teste para o 
financiamento público de campanha”. Ainda que tal prognóstico possa ser considerado exagerado, 
dá-se então um passo a mais rumo a um modelo misto de financiamento da atividade política no 
Brasil. Tal mudança torna necessário compreender o papel do fundo partidário no novo cenário de 
modelo misto público-privado. Nesse sentido, o presente artigo busca responder a três questões: 
(1) qual a trajetória e debate parlamentar da jurisprudência relativa ao fundo partidário? (2) Qual a 
natureza dos gastos para esse fim? (3) Quais o lugar do fundo partidário no debate quanto a uma 
possível reforma eleitoral? 
 
 
 
Deiziane Pinheiro Aguiar (UFC), Leonardo Damasceno de Sá (UFC), César Barreira (UFC) GT37  
 
Não matarás? Pessoas indesejáveis e o ponto de vista das crianças sobre crueldade, moralidade e 
justiça nas favelas de Fortaleza 
O que crianças relatam sobre crueldade, moralidade e justiça? Como elas percebem crianças 
"marcadas para morrer" no contexto de lutas armadas nas favelas, incluindo relatos das 
"marcadas"? Este artigo discute dimensões morais da infância a condições de pobreza, 
desigualdade e violência extrema em Fortaleza. Detém-se sobre as formas de crianças conceberem 
situacionalmente as oposições certo e errado, bom e mau, justo e injusto, respeito e falta de 
consideração: vocabulários de motivos, categorias de pensamento e imaginação morais. É a 
interface da antropologia da criança e da sociologia e antropologia da moral que permite entender 
como as "mortes desconsideradas" de crianças são objeto das sensibilidades morais das crianças. 
Um modo de questionar a visão etnocêntrica, que categoriza a criança como entidade sem agência, 
quando elas também agenciam sentidos compartilhados sobre justiça, direito, moral, virtude, 
violência, crueldade, piedade, compaixão etc. Seus jogos sociais influenciam gramáticas morais 
mais amplas, incluindo justificação sobre vida e morte. A análise está embasada em trabalho de 
campo etnográfico nas favelas e nas escolas das periferias entre 2008 e 2015. 
 



 
 
Dener Santos Silveira (Ufscar) GT32  
 
Os limites e obstáculos da política de reserva de vagas para pretos & pardos no serviço público: 
uma análise crítica do Projeto de Lei (PL) 6738/2013  
O presente trabalho tem como objetivo verificar o impacto da política de reserva de vagas de 
pretos e pardos para o serviço público a partir do Projeto de Lei (PL) 6738/2013 – apresentado pelo 
governo Federal e aprovado no Senado em maio de 2014 e que prevê a reserva aos candidatos 
negros de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos – com base nos dados 
disponíveis sobre o perfil dos funcionários públicos e as assimetrias de cor ou raça nesta 
modalidade ocupacional. Pretende-se com a pesquisa mostrar o impacto e os obstáculos no 
processo de implementação da política, em especial, no acesso de negros a vagas identificando a 
fragilidade na relação competitiva entre negros e não negros, no que tange aos anos médios de 
escolaridade, e apresentar o impacto para as mulheres negras e seus desdobramentos futuros a 
partir de sua aprovação visando produzir parâmetros para possíveis ações transbordantes das 
políticas em demais setores públicos de trabalho. 
 
 
 
Décio Vieira da Rocha (Uerj) GT18  
 
Perfil das ações de direta inconstitucionalidade de governadores contra assembleias legislativas: 
competências constitucionais, produção legislativa e processo decisório  
Esse artigo tem como foco principal uma análise descritiva sobre as Ações de Direta 
Inconstitucionalidade (ADINs) de Governadores contra Assembleias Legislativas. Compreendendo-
se que as ADINs se tornaram um dispositivo importante na disputa política pela produção de 
dispositivos normativos, visto que a distribuição de competências entre agentes políticos é em 
grande parte concorrente, buscamos trazer à tona como se distribuem essas disputas pela 
legitimidade sobre a produção a partir desses dispositivos constitucionais. Assim, na primeira seção 
analisamos a forma e a estrutura que tomam as ADINs. Na segunda seção analisaremos o caráter de 
disputa entre os entes federativos e por fim uma análise sobre os dados obtidos referentes às 
litigâncias entre Executivos e Legislativos Estaduais. 
 
 
 
Diego Guedes Rocha (UFCG), Luis Henrique Hermínio Cunha (UFCG) GT03  
 
Mobilidade social sem mobilidade espacial: mudança social e a “nova classe média” em bairros 
populares da cidade de Campina Grande-PB 
As experiências de mobilidade vivenciadas no Brasil ao longo da década de 2000 não são suficientes 
para se afirmar a emergência de uma “nova classe média” ou se antever a redução sustentada das 
desigualdades sociais no país. Apesar disso, é importante analisar as diferentes maneiras pelas 
quais milhões de brasileiros experimentaram aumento da renda na última década, evitando 
circunscrever este debate tão somente a questões de classificação (nova classe média, 
batalhadores ou nova classe trabalhadora?) ou reduzir um fenômeno complexo à problemática do 
consumo. Este artigo apresenta os resultados de pesquisa realizada entre famílias residentes nos 
bairros do Cruzeiro e Presidente Médici, em Campina Grande-PB, que experimentam mobilidade 
social sem mobilidade espacial, ou seja, aumento da renda e mudanças nos modos de vida que não 



implicaram em deslocamentos no espaço da cidade, mas que coincidiram com a elevação de status 
de bairros antes considerados populares e que passaram por valorização imobiliária e 
transformações em suas formas urbanas. O objetivo é refletir sobre trajetórias de mobilidade no 
quadro das especificidades dos pertencimentos de classe no Brasil.  
 
 
 
Diego Madi Dias (UFRJ) GT33  
 
A sociedade contrassexual: problemas de gênero e ars erotica em contexto ameríndio 
O objetivo desta comunicação é oferecer uma crítica à noção de sexualidade como categoria 
transcultural. Procuro demonstrar que a prática sexual entre os ameríndios não constitui um 
domínio específico da experiência, mas faz parte de um quadro mais amplo de relações que 
produzem socialidade. Minha proposta parte da contribuição foucaultiana incontornável, 
retomando a distinção entre ars erotica e scientia sexualis. No entanto, em um sentido diferente de 
Foucault, quero sugerir que aquilo que chamamos "sexualidade" talvez devesse se restringir ao 
contexto do saber-poder, referindo-se a uma ciência sexual capaz de estimular e enunciar 
afirmações verdadeiras sobre o ser. Entre os ameríndios, há práticas sexuais que não chegam a 
constituir atos sexualizados, mas são efetivamente concebidas como atividades que produzem 
embodied personhood. Para tratar do contexto ameríndio, terei como base a filosofia política 
proposta por Pierre Clastres. Quero argumentar que "a sociedade contra o estado" é 
necessariamente uma sociedade contra a verdade, de modo a contribuir originalmente para uma 
discussão sobre "o sexo verdadeiro". 
 
 
 
Diego Tavares dos Santos (USP) SPG24 
 
A fábrica em que o Lula nunca entrou: um mundo meio isolado no coração do novo sindicalismo 
Nesta comunicação pretendo apresentar um estudo sobre a Termomecânica, importante indústria 
que, embora localizada em São Bernardo do Campo/SP, coração do novo sindicalismo, tem por 
peculiaridade o fato de que em geral seus trabalhadores, enredados por um discurso paternalista, 
são antigrevistas. A narrativa sociológica que tentei construir parte de uma reflexão sobre os vários 
aspectos da experiência e da identidade de classe dos peões do ABC e, em seguida, enceta uma 
desmontagem das teias simbólicas do discurso paternalista que o fundador da empresa teceu com 
vistas a bloquear o desenvolvimento de uma consciência de classe rebelde nos operários de sua 
fábrica e finalmente lhes infundir uma identidade resignada leal à empresa e ao patrão. De todo 
modo, o conflito de classe sempre esteve latente no espaço da fábrica apesar das estratégias 
patronais de esterilização da ação sindical. Para compreender o tipo de dominação laboral havido 
nessa empresa recuperei tradições sociais que, num panorama socioeconômico específico, 
culminaram no processo produtivo da fábrica e engendraram um tipo notável de envolvimento e 
deferência operária. 
 
 
 
Diego Vales Deslandes Ferreira (PUC Minas), Juliana Gonzaga Jayme (PUC Minas) GT10  
 
As interações entre movimentos sociais e as ocupações informais por moradia na região do 
Barreiro em Belo Horizonte: a ocupação Eliana Silva 



Desde os anos 1980, a região do Barreiro em Belo Horizonte vem sendo palco de dezenas de 
composições urbanas organizadas pelo direito à moradia, conhecidas por seus moradores e por 
movimentos sociais como ocupações. Caracterizadas pela tomada da posse de terrenos públicos ou 
privados de forma extralegal, com o fim de torná-los integrados à cidade, e cuja formação é 
orquestrada pelos futuros moradores junto a movimentos sociais, as ocupações usam táticas e 
estratégias que negociam acesso à moradia e aos equipamentos coletivos da cidade. O presente 
texto é parte de uma pesquisa em andamento e tem como objetivo investigar, por meio do método 
etnográfico, as mediações responsáveis pelas interações entre moradores da ocupação Eliana Silva 
na região do Barreiro em Belo Horizonte e os movimentos sociais. Busca-se com isso, tratar das 
frentes de mobilização pela manutenção e regularização no território e pelo acesso aos 
equipamentos da cidade, além das formas de negociação para a constituição das morfologias na 
ocupação.  
 
 
 
Diogo Azevedo Lyra (UFRJ) GT34  
 
O Ancien Régime da favela: idades da vida e autonomia do sujeito-homem 
Ao longo das décadas cientistas sociais brasileiros têm procurado explicar a adesão de jovens 
pobres ao crime destacando, em sua maioria, a precariedade material e suas implicações como 
causas dessa opção. Despojado de vida, o garoto do morro é igualado e explicado a partir dos 
objetos igualmente sem vida que o cercam, como o tênis, a arma, a motocicleta etc. A adesão passa 
a ser compreendida, então, como um fenômeno que tem sua origem no desejo sobre determinado 
objeto e que se desdobra em estratégias violentas para sua fruição imediata. Em um contexto no 
qual o Estado brasileiro flerta com a possibilidade de tratar penalmente meninos como homens, 
proponho uma interpretação da adesão não como o início de um processo despertado por um 
desejo, mas como a culminação de uma trama social explicada à luz das categorias de idade. Para 
tanto, recorro a uma comparação pouco ortodoxa sobre a relação entre autonomia e as idades da 
vida no Antigo Regime francês e nas modernas favelas da Baixada Fluminense, no Estado do Rio de 
Janeiro. 
 
 
 
Diogo Reyes da Costa Silva (Ufba) SPG02 
 
Educação em territórios soteropolitanos: acesso e qualidade da educação básica na capital baiana 
Este trabalho apresenta o resumo da investigação para a tese de doutorado do autor. Um 
diagnóstico da educação básica na cidade de Salvador, analisando elementos de qualidade e 
questões de acesso para diferentes camadas sociais, em diálogo com as desigualdades urbanas. 
Assim, parte de uma elaboração teórica que tem em conjugar a sociologia da educação e sociologia 
urbana o seu maior desafio. Seguida de uma pesquisa de metodologia mista, que utiliza uma base 
quantitativa em contraste com informações qualitativas. Dados quantitativos obtidos através do 
Censo, PNAD, Censo Escolar, Prova Brasil e outros, e dados qualitativos provenientes de outras 
pesquisas e de investigação própria. As variáveis abordadas (e algumas geoprocessadas) se referem 
ao sistema escolar, escolas, famílias atendidas, estrutura urbana e condições sociais. Por fim, a 
análise indica uma significativa segmentação de qualidade e acesso à educação básica para as 
populações mais pobres. Uma rede com muitos problemas e questões, insatisfatoriamente 
planejada e com significativos contrastes internos, em um contexto onde a composição urbana 
contribui e agrava as disparidades de qualidade e segmentação de acesso.  



 
 
 
Diogo Silva Correa (Uerj) GT37  
 
A hierarquia e os limites morais da mudança: os ex de uma Assembleia de Deus da favela Cidade 
de Deus 
Nos templos pentecostais, sobretudo naqueles situados em regiões pobres e periféricas do país, 
tem adquirido cada vez mais importância a categoria "ex". Esse prefixo, que indica a separação 
moral entre dois estados – pré e pós-conversão –, também possui uma hierarquia moral interna 
ainda não analisada pela literatura sobre o tema. Com base em um trabalho de campo de mais de 
dois anos em uma Assembleia de Deus da favela Cidade de Deus, mostro como ser ex-traficante, 
ex-viciado ou ex-homossexual não são formas equivalentes de se viver a nova vida em Cristo. Pois, 
se é verdade que nova vida é sempre moralmente superior à velha, aquilo que se foi não deixa de 
impactar moralmente aquilo no que o converso se torna. Apresento, portanto, como há estados 
pretéritos que engendram uma transposição positiva de prestígio para o convertido – como ter sido 
traficante de alta hierarquia ou prostituto –, ao passo que outras – como ter sido crackudo ou 
homossexual – tendem a ter o efeito inverso. Por fim, mostro ainda como há outros que, sob 
hipótese alguma, podem ser assumidos na modalidade de ex: tais são os casos dos estupradores e 
dos X9. 
 
 
 
Diogo Tourino Sousa (UFV) GT19  
 
A sociologia na educação básica como campo de inserção dos intelectuais na vida pública: 
algumas hipóteses de pesquisa 
A compreensão do papel dos intelectuais tem sido alvo de diversos estudos na tentativa de mapear 
seu protagonismo nos arranjos políticos contemporâneos. No caso brasileiro a intelectualidade 
sempre demonstrou uma particular vocação pública. Vocação essa que vem consubstanciando 
reflexões sobre o campo disciplinar, conforme lemos no debate de M. Burawoy acerca da sociologia 
pública. Trata-se da reivindicação do necessário engajamento da disciplina no campo da cultura e 
da sociedade sem, no entanto, comprometer a objetividade científica. Todavia, a escassez de 
espaços de interação entre a atividade intelectual e o público em geral constitui um obstáculo na 
construção do diálogo entre a ciência institucionalizada e a sociedade. Nesse sentido, a hipótese 
aqui avançada enfoca os profissionais do ensino de sociologia como operadores efetivos de um 
importante espaço de interação entre a Universidade e a sociedade por meio de um público 
específico: jovens matriculados no ensino médio brasileiro. O argumento sustenta que este espaço 
configura um virtuoso campo de aproximação entre os intelectuais e a vida pública, contribuindo 
com o incremento da reflexão sobre temas caros à democracia. 
 
 
 
Douglas Michel Ribeiro Porto (PUCRS) SPG23 
 
Cornelius Castoriadis e as Raízes do Brasil: uma análise da obra clássica de Sérgio Buarque de 
Holanda 
Estudar a sociedade brasileira requer inevitavelmente que se revisite as obras clássicas que 
teorizaram sua formação. Novas interpretações são sempre pertinentes para lançar luz em pontos 



esquecidos, inexplorados ou encobertos da teoria social de Brasil. Em consonância com isso, no 
presente trabalho, instrumentalizamos o pensamento social de Cornelius Castoriadis para analisar 
uma das principais obras do pensamento social brasileiro: Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de 
Holanda. Orientamo-nos pelas seguintes questões: Qual a incidência da “lógica conjuntista” em 
Raízes do Brasil? De que forma aparece em Raízes do Brasil o processo de criação das instituições 
sociais na sociedade brasileira? Existe algum tipo antropológico pressuposto em Raízes do Brasil? 
Os objetivos: realizar uma iniciação ao referencial teórico proposto por Cornelius Castoriadis; 
verificar a incidência da “lógica conjuntista” em Raízes do Brasil; examinar se Raízes do Brasil 
oferece subsídios para se pensar as instituições sociais historicamente criadas pela sociedade 
brasileira; investigar se existe um “tipo antropológico” pressuposto nas discussões teóricas 
empreendidas em Raízes do Brasil. 
 
 
 
Edney Mota Almeida (PUCSP), Lúcio Hanai Valeriano Viana (PUCSP) GT12  
 
A indústria midiática e o monopólio do poder: um entrave na comunicação para o 
desenvolvimento social no Brasil  
A formação do Estado brasileiro foi marcada pela ascensão de uma classe dirigente que se ateve 
unicamente com a manutenção dos seus privilégios. Destaca-se o papel das políticas públicas de 
comunicação diretamente relacionadas às relações de poder que permeiam as decisões de 
interesse público. A indústria midiática assume protagonismo diante das demandas sociais. Tal 
pretensão revela-se falaciosa ao se analisar o posicionamento conservador e antidemocrático das 
grandes empresas de comunicação. A estrutura de poder, assim consolidada vem obstacularizando 
o desenvolvimento das estruturas democráticas no sentido de distorcer as demandas de interesse 
social, sobretudo aquelas relacionadas à participação, produção e divulgação da cultura em nível 
local. Este trabalho busca analisar a indústria midiática no Brasil e sua relação com a manutenção 
do subdesenvolvimento em seus diversos aspectos, relacionados à produção de bens simbólicos e 
culturais aqui representados pela imprensa comunitária. A análise de dados concretos do universo 
midiático no Brasil permite concluir o interesse dos grandes grupos de comunicação em sucumbir a 
cultura local a partir do poder econômico e político que detém. 
 
 
 
Edson Medeiros Branco Luiz (UFF) GT11  
 
As Justiças de Transição e as democracias na Argentina e no Brasil: uma análise sobre os 
processos de transição e as posturas sociais e governamentais 
Passados mais de trinta anos do fim dos regimes autoritários na Argentina e no Brasil, a justiça de 
transição ainda é considerada um tabu ou problema isolado entre os atores sociais interessados. O 
presente estudo abordará as dinâmicas entre os respectivos governos e sociedades. Em comum aos 
dois países se constata que, antes de conferirem o comando às mãos civis, a realização de 
(in)equações sociopolíticas para que militares e civis não fossem julgados posteriormente por ações 
e omissões cometidas durante tais períodos. Porém, a semelhança dos dois países acerca da 
tentativa de não processamento dos atos pretéritos se encerra por aqui. Isto porque as relações 
entre as Forças Armadas e os movimentos sociais tiveram desdobramentos bem distintos em cada 
um dos países. A Argentina passou por um processo político de colapso, onde o espólio político 
sobre anistia foi desconsiderado, levando a uma reconfiguração das regras pelo Governo Alfonsín 
no primeiro momento; já ao Brasil, houve uma condução 'negociada', favorecendo a manutenção 



das regras da anistia durante o Governo Sarney. Todavia, o tema enveredou por diversas nuances 
que pretendemos analisar devidamente. 
 
 
 
Eduardo Dimitrov (USP) GT02  
 
Francisco Brennand: entre o industrial da arte e o artista ingênuo 
Ao longo de sua trajetória, Francisco Brennand (1927) inseriu-se em diferentes atividades 
complementares. Desde 1917, seu pai, Ricardo Brennand, dedicava-se a produzir telhas e tijolos na 
Cerâmica São João da Várzea, em Recife, estabelecimento que, depois de desativado em 1945, foi 
herdado por Francisco em 1966. A reativação da indústria deu início à sua carreira de ceramista. 
Oriundo do meio empresarial, Francisco foi educado para trabalhar nos negócios da família. A 
opção pelas artes, se pode parecer um desvio na rota original, não o fez em certa medida 
abandonar por completo a atividade industrial. Brennand tornou-se conhecido não apenas pelos 
seus quadros, painéis e esculturas cerâmicas, mas também pelos seus ladrilhos de revestimento 
adotados em diferentes edifícios públicos e privados. Sua oficina tornou-se um dos pontos 
turísticos mais visitados de Recife. Sua carreira artística se nutriu de três frentes de ação: a 
produção de suas esculturas e painéis; a construção de sua oficina/museu como ponto turístico; e a 
política empresarial ativa associando seus ladrilhos a uma ideia de brasilidade. Na carreira de 
Brennand, estratégias industriais e artísticas se complementam. 
 
 
 
Eduardo Alves Lazzari (USP) GT27  
 
O Partido da Frente Liberal: criação, apogeu e declínio 
O intuito deste trabalho é, ao analisar a literatura que trata do PFL, evidenciar que o partido incorre 
na "dinâmica circular" descrita por Meneguello (1998) ao tratar da relação entre Estado e partidos 
no Brasil contemporâneo. Para a autora, "a ocupação de postos governamentais pelos partidos é 
parte central da função governativa" e traduz "graus significativos de organização no sistema 
partidário". Pode-se dizer que a literatura que trata do PFL analisa diferentes fases dessa dinâmica, 
assim como a encerra. A primeira seção tratará brevemente do período de gênese do partido, na 
esteira de Panebianco (2005), que atribui a esse período importantes traços do comportamento 
partidário. Em seguida, analisam-se as bases eleitorais do PFL nos anos de situação (1985-2002), 
demonstrando como o partido era forte na região Nordeste. Isso é feito para que posteriormente 
se foque na organização interna do partido. Analisa-se o que ocorre na legenda na oposição e, por 
conseguinte, quando se interrompe a dinâmica circular descrita por Meneguello. Por fim, faz-se um 
balanço geral dos trabalhos e uma crítica a aspectos normativos que envolvem algumas análises de 
partidos políticos. 
 
 
 
Eduardo Cesar Leão Marques (USP) GT30  
 
Em busca de um objeto esquecido: a política e as políticas do urbano no Brasil 
Este artigo trata de um tema de grande importância, mas que curiosamente não foi estudado de 
forma direta no Brasil – a política (politics) das cidades, e em especial das grandes cidades. É até 
certo ponto surpreendente que o Brasil tenha 84% de sua população vivendo oficialmente em áreas 



urbanas (em 2010), mas não tenha desenvolvido um debate substantivo dedicado à política das 
cidades. Esse tema tem sido analisado apenas indiretamente pelos estudos urbanos, como uma 
dimensão derivada de processos societais, assim como pela ciência política como um assunto 
menor, derivado de dinâmicas políticas de outras escalas. Esse artigo pretende trazer o tema para o 
centro da análise, refletindo sobre as especificidades da política do urbano, discutindo criticamente 
as várias tradições presentes nos debates nacionais e internacionais sobre a política e as políticas 
urbanas, e sugerindo caminhos para a construção de tal enfoque para as cidades brasileiras. 
 
 
 
Eduardo Heleno de Jesus Santos (UFF), Eurico de Lima Figueiredo (UFF), Vagner Camilo Alves (UFF) 
GT17  
 
As relações entre partidos políticos e Forças Armadas no Brasil, no Paraguai e no Uruguai na 
década de 1990  
Situando-se no contexto do processo de consolidação do processo democrático no cone sul, este 
trabalho apresenta estudo comparativo sobre as relações entre civis e militares no Brasil, no 
Paraguai e no Uruguai e suas conexões com partidos políticos conservadores, a cúpula militar e, 
principalmente, os militares da reserva. A análise centra-se nas reações desses últimos que, por um 
lado, resistiram ao controle civil das Forças Armadas e, por outro, arguiram a validade de tal 
controle perante eles e a própria sociedade, contestando, no limite, a própria legitimidade da 
ordem democrática nos países em pauta. O recorte temporal recaiu na década de 1990, na esteira 
da exaustão dos ciclos de intervenção militar no processo político na região na década anterior. O 
conceito-chave que fundamentou a investigação foi o de “isolamento político das Forças Armadas”.  
 
 
 
Eduardo Matos Oliveira (Ufpe), Leonardo Gill Correia Santos (Ufpe) GT29  
 
A política de acolhimento aos imigrantes no Brasil 
O objeto deste trabalho é o ambiente político encontrado por imigrantes no Brasil. Recentemente, 
a literatura especializada no campo das migrações destaca que esta variável política tem sido 
desprezada em detrimento de fatores econômicos nas análises sobre os principais fatores que 
determinam as migrações. Portanto, o objetivo deste artigo é fazer uma análise descritiva dos 
direitos de cidadania concedidos aos imigrantes no Brasil, a fim de inserir o país na classificação 
sobre os direitos dos imigrantes criada por Fitzgerald, Leblang e Teets. Estes autores criaram um 
índice com variáveis binárias a fim de comparar o grau de restrição imposto aos imigrantes em 
diversos países de destino, porém esta análise não inclui o Brasil como país de destino. A proposta 
deste trabalho é suprir esta lacuna. Em termos metodológicos, a busca será pela inferência 
descritiva, a partir da identificação dos fatores sistemáticos que determinam o ambiente político 
encontrado por imigrantes no país.  
 
 
 
Eduardo Neves Rocha de Brito (UFRN) SPG11 
 
Acompanhando biólogos da conservação: Bioma Caatinga e Integração Nacional  
Descrever as atividades dos biólogos do Centro de Referência para Áreas Degradadas da Caatinga 
(CRAD/Caatinga) – pelas ações do inventário, monitoramento e resgate da flora em áreas 



impactadas pelo Projeto de Integração do Rio São Francisco – consiste no objetivo deste trabalho. 
Trata-se de uma tentativa de fazer aparecer dispositivos que possibilitam a existência de redes de 
mútuos diálogos entre o Bioma Caatinga e políticas desenvolvimentistas, que, na ocasião, se 
manifestam na Transposição do Rio São Francisco. A partir dessa descrição, teço algumas 
considerações sobre como associar a produção científica e parte da Transposição do Rio São 
Francisco aos elementos da caatinga, que muito pode dizer sobre como processos conflituosos 
constituem tanto a ciência quanto a política; e que, não obstante, pode reverberar em diálogos 
teóricos sobre a relação natureza/cultura. O presente trabalho tenta responder à seguinte questão: 
como é possível falar das Políticas de Integração Nacional e do Bioma Caatinga (simetricamente e 
nos mesmos termos), tendo como "porta de entrada" a ciência em construção? Palavras-chave: 
ciência, Rio São Francisco, natureza e cultura. 
 
 
 
Eduardo Soares Nunes (UNB) SPG13 
 
Inỹ ixỹjuna: os Karajá e seus ancestrais Outros 
Os Inỹ (Karajá) atuais entretêm poucos contatos com grupos de outras etnias – exceção feita, em 
uma região específica, aos Tapirapé. Mas isso nem sempre foi assim. Essa comunicação trata da 
presença ixỹju (estrangeira, Outra) na composição dos Inỹ atuais. Todos tem seu ixỹjuna, i. e., 
ancestrais Outros. Tratando tanto da mitologia Inỹ quanto da história relativamente recente de 
interrelação entre os Karajá diversos grupos (em sua maioria Jê) na bacia do Araguaia, pretendo 
mostrar que a forma que os Inỹ reconhecem hoje como propriamente humana é marcada pela 
apropriação de elementos e pessoas estrangeiras. No começo dos tempos, vários povos – como os 
Xavante, Kayapó, Tapirapé, Wèrè, dentre outros – saíram junto com os Inỹ do fundo das águas para 
habitar as margens do Araguaia. E, com esses outros povos, os Inỹ estabeleceram, até um período 
recente, diversas relações que fizeram circular, ao longo do tempo, diversos elementos, como 
pessoas, adornos cerimoniais, músicas, rituais, espíritos de inimigos mortos em guerra etc., além de 
terem sido determinantes para a configuração do território inỹ atual. 
 
 
 
Eduardo Tadafumi Sato (USP) SPG09 
 
Para que(m) escrevem os críticos? A ópera em São Paulo em 1918 e 1919 vista a partir dos jornais 
Durante a Primeira República, as temporadas líricas oficiais eram vistas como o principal 
acontecimento artístico e social da cidade de São Paulo. Esse duplo espaço ocupado pelo evento faz 
com que adquira interpretações ambíguas nos jornais da época. O objetivo da comunicação é 
apresentar como as temporadas são retratadas nos jornais diários A Gazeta, Correio Paulistano, 
Estado de S. Paulo e Jornal do Commercio, nos anos de 1918 e 1919, especialmente nas seções de 
críticas de ópera. Entendendo o lugar privilegiado que os jornais ocupam como mediadores da 
apreensão do público em relação ao espetáculo complexo que presenciam, busco mostrar como as 
críticas apresentam e debatem conteúdos que ultrapassam o que é visto no palco. Assim, 
discussões em torno da ‘boa música’ se apresentam atravessadas por temas como o nacionalismo, 
a empresa organizadora e o comportamento do público e dos críticos.  
 
 
 
Eduardo Vilar Bonaldi (USP) GT36  



 
De estudantes a militantes: a politização de jovens em um cursinho popular 
Meu texto reconstitui as dinâmicas de politização experimentadas por estudantes de ensino médio, 
originados de camadas populares, ao longo de suas passagens por uma iniciativa de cursinho pré-
vestibular gratuita. Essa iniciativa é conduzida por graduandos de universidades públicas paulistas, 
sendo muitos, entre eles, ativistas de partidos de esquerda e/ou de movimentos sociais. Para 
compreender a natureza das interações entre os agentes nessa iniciativa, recorro à labelling theory 
(elaborada a partir dos trabalhos de H. Becker), através da qual demonstro como, nas interações 
travadas no cursinho, os organizadores "rotulam" determinados estudantes como portadores 
privilegiados das mensagens políticas e pedagógicas da iniciativa, deflagrando as referidas 
dinâmicas de politização. Buscarei evidenciar, igualmente, que as posições diferenciais dos agentes 
no espaço social modulam fortemente estes possíveis efeitos de "rotulação", uma vez que se 
observam claras afinidades de trajetórias sociais entre os organizadores do cursinho e os 
estudantes que, além de "rotulados", terminam por incorporar efetivamente as visões e as 
disposições políticas projetadas por esses organizadores. 
 
 
 
Edwin Alberto Muñoz Gaviria (UFRJ) GT07  
 
‘Licença social para operar’ na mineração industrial e produção empresarial da dominação 
O trabalho discute as práticas de produção da dominação no extrativismo minerador a partir da 
noção emergente de “licença social para operar”. Surgida na linguagem empresarial, ela evoca as 
formas de gestão dos conflitos sociais e a produção do consentimento nos contextos do capitalismo 
extrativista. Atendendo ao fato de sua difusão, do problemático que são sua conceituação e 
operacionalização, assim como de sua relevância política, pretendemos identificar algumas 
coordenadas da sua emergência no campo da mineração industrial internacional e identificar 
algumas apropriações no Brasil. Exploramos alguns traços distintivos das práticas que advogam pela 
aplicação do chamado enfoque de “engajamento de stakeholders”, valendo-nos de uma verificação 
empírica em dois casos estudados: o Projeto Juruti – mina de bauxita da estadunidense Alcoa no 
município de Juruti, Pará – e a Ferrovia Carajás operada pela mineradora Vale, no Pará e Maranhão. 
Metodologicamente procedemos a partir da revisão de um conjunto de textos selecionados pela 
sua relevância no debate atual em nível internacional e da análise de discursos, entrevistas e 
observações de campo realizadas em 2012, 2014 e 2015. 
 
 
 
Eliana de Barros Monteiro (Univasf) SPG02 
 
Olhares para a "interculturalidade" no conhecimento com/sobre os povos indígenas: análise de 
contextos e experiências no Vale do São Francisco-PE  
As reflexões aqui delineadas estão presentes na pesquisa realizada entre 2012 e 2014 em 
diferentes contextos de culturas escolares na região do Vale do São Francisco. Partindo do diálogo 
entre a antropologia da educação e a literatura antropológica sobre os povos indígenas no 
Nordeste, procurou-se compreender caminhos e (im)possibilidades da interculturalidade nos 
contextos e experiências do conhecimento sobre os povos indígenas, bem como no acionamento 
destes na reconstrução do conhecimento pedagógico e na condução de seu projeto de educação. À 
luz das reflexões críticas do pensamento decolonial, buscou-se, mais do que reconhecer o ainda 
operante discurso da "miscigenação" e do "índio genérico", atentar para as releituras e 



reconhecimento destas compreensões simplistas, identificando "rupturas" e "posicionalidades" que 
nos demandam novas formas de pensar o conhecimento pedagógico com e sobre os povos 
indígenas no Nordeste do Brasil. 
 
 
 
Eliane Alves da Silva (USP) GT01  
 
Produção da ordem urbana e seus sentidos: estudo dos conflitos fundiários em São Paulo 
Esta pesquisa discute as lógicas e atores presentes nos conflitos fundiários urbanos atuais no Brasil, 
a partir da experiência do município de São Paulo. Partindo da análise de casos atendidos pela 
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a pesquisa problematiza as formas como se produz 
atualmente a chamada ordem urbana, seus pressupostos e dispositivos acionados pelo Estado, os 
quais se mostram, muitas vezes, na contramão dos preceitos apresentados na legislação urbana 
vigente. Pretende-se, ainda, compreender a forma como se combinam interesses na conflagração e 
resolução dos conflitos fundiários, com destaque para a compreensão do papel da Defensoria 
Pública nesses conflitos. Ao colocar em foco os conflitos fundiários, pretende contribuir para a 
discussão mais ampla sobre o papel do conflito na produção das cidades contemporâneas e os seus 
mediadores.  
 
 
 
Elisângela da Silva Santos (UFG) GT19  
 
O projeto intercontinental de José Enrique Rodó: uma análise de seu espanholismo  
Esta comunicação enfocará na obra do pensador uruguaio José Enrique Rodó (1881-1917) seu 
projeto de consolidação da Pátria Continental Latino-Americana; colocaremos em discussão os 
temas relacionados ao processo de Colonização e Independência dos países originários a partir da 
Península Ibérica, bem como as relações estabelecidas entre a intelectualidade ibero-americana e a 
intelectualidade europeia. Para tanto, traremos a discussão sobre a integração entre Espanha e 
América Latina realizada entre Rodó e o pensador espanhol Miguel de Unamuno (1864-1936), 
pertencente à geração espanhola de 1898. Muitos aspectos deste projeto integrador foram 
discutidos por meio de cartas trocadas entre estes autores; tais correspondências tinham como 
objetivo a construção de uma harmonia espiritual da “raça espanhola”, um aspecto fecundo tanto 
para os espanhóis quanto para os hispânicos. As relações intelectuais entre Rodó e Unamuno 
denunciam a sincronia dos projetos conduzidos pela intelectualidade hispânica e espanhola deste 
momento. A “soma de energias” das nações seria a responsável pela manutenção do elo da 
América Hispânica, bem como do elo com a pátria mãe criadora, a Espanha.  
 
 
 
Elizabete Ribeiro Albernaz (UFF) GT01  
 
“Faro Policial”: um estudo de caso acerca dos critérios de construção e operação de padrões de 
suspeição e seletividade na ação policial 
O presente exercício se pretende um investimento preliminar no processo de construção teórica do 
meu objeto de pesquisa de doutoramento no que se refere à caracterização dos princípios 
operativos da suspeição e seletividade da ação policial, subsumidas, seguindo o argumento que 
pretendo desenvolver aqui, na categoria nativa “faro policial”. Entendendo que, ao tomar de 



empréstimo uma expressão de uso corrente em determinado contexto social, o pesquisador 
assume, em sua pesquisa, a perspectiva e situação das pessoas que a utilizam (BECKER, 2009, 
p.219), correndo o risco de incorporar, irrefletidamente, as relações de poder que permeiam essas 
formações discursivas (FOUCAULT, 2012, 2013), pretendo, a partir da análise de um caso concreto, 
explicitar as condições de produção e reprodução das representações e práticas implicadas no 
modo como os atores conformam os campos de “situações de interesse da polícia” a partir da 
noção de “faro”. Para tanto, tomarei como referência empírica o caso da prisão do traficante 
Antônio Francisco Bonfim Lopes, conhecido como “Nem”, por policiais do Batalhão de Polícia de 
Choque durante a implantação da Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha, em 2011. 
 
 
 
Elizardo Scarpati Costa (Unisinos), Hermes Augusto Tadeu Moreira da Costa (CES-FEUC) SPG24 
 
Trabalho em dois call centers do espaço lusófono: impactos, reconfigurações e desafios à ação 
sindical 
Nesta proposta fazemos uma incursão sobre a realidade laboral em dois call centers, um situado 
em Portugal e outro no Brasil. Resultante de um estudo comparado, tal incursão é aqui realizada 
em três momentos. No primeiro, identificam-se as principais modalidades de precarização que 
caracterizam o mercado de trabalho nos dois países. Num segundo momento, situamos, de forma 
breve, os marcos regulatórios/normativos que, em ambos os países, têm sido acionados para 
procurar lidar com a precariedade laboral. Por fim, no terceiro momento (mais demorado) 
percorrem-se alguns campos reveladores dos impactos da precarização na atividade dos 
operadores de atendimento telefônico e das reconfigurações das relações laborais no setor. A 
caracterização socioprofissional dos trabalhadores, o seu ambiente de trabalho, ou a dimensão 
associativa são alguns dos tópicos abordados. E a este propósito não deixaremos de elencar alguns 
dos desafios associados à ação sindical resultantes da visão dos operadores de call center. E o olhar 
dos operadores abrange, entre outras, a percepção do papel do sindicato em matéria de proteção 
de direitos, segurança e melhoria de condições de trabalho. 
 
 
 
Ellen Ribeiro Veloso (UFG) GT10  
 
Democracia feita na rua: uma investigação sobre o impacto da prática ativista de manifestações, 
no Brasil, na definição de agenda 
O Brasil é um dos países que, desde a redemocratização, viabilizou a interação entre diversos atores 
sociais e as instituições políticas, introduzindo novos arranjos participativos. Contudo, apesar de 
tais arranjos de participação, milhares de brasileiros foram às ruas em 2013 para, tendo como 
estopim o aumento das tarifas de transporte público, reivindicar a revogação do aumento 
anunciado. E o que ficou claro é que, apesar de a temática da mobilidade urbana ter sido discutida 
em fóruns, conselhos ou conferências, atribui-se à prática ativista não institucionalizada das 
manifestações de rua a emergência do tema à agenda do Executivo federal e de governos 
subnacionais, com a imediata adoção de medidas ao menos parcialmente condizentes com o 
clamor da população. É objetivo deste trabalho o estudo, compreensão e crítica dos componentes 
da Ciência Política e das Políticas Públicas que conformam o funcionamento do Estado na sua 
variante da tomada de decisões políticas, no afã de identificar e explicitar a interação de estruturas 
formais e informais que permeiam o processo decisório, com destaque para o evidente, mas 
negligenciado, papel desempenhado pelo ativismo nesse processo. 



 
 
 
Emerson Prata (Ufscar) SPG19 
 
Conectando-se com Deus: católicos, evangélicos e a virtualidade contemporânea 
Presenciamos um mundo no qual a internet, sobretudo as redes sociais, tem modificado 
sensivelmente as relações sociais e a forma como os indivíduos interagem com sua realidade. Este 
cenário tem afetado inclusive o campo religioso obrigando-o a tomar posicionamentos, posturas e 
decisões, sejam elas no sentido de negar e condenar sua utilização, ou no sentido de defendê-la e 
até mesmo fazer uso destes recursos, o qual pretende-se explorar aqui. Desse modo, o presente 
paper tem por objetivo abordar o uso de novas tecnologias da informação por igrejas no Brasil, em 
particular os casos da Renovação Carismática Católica e das igrejas evangélicas pentecostais, tendo 
o foco voltado para a juventude. São muitos os recursos disponíveis e ofertados para esse público 
em específico. Desde a criação de perfis e páginas em redes sociais como Facebook e Twitter, 
passando por portais criados pelas denominações e de softwares e aplicativos para computadores e 
celulares, são muitos e diversificados os serviços e produtos disponíveis. Dessa forma, a análise será 
pautada tanto na oferta, através de exemplos e dados empíricos, como na demanda, como o 
público-alvo consome e se apropria de tais. 
 
 
 
Emerson Ferreira Rocha (UNB) GT32  
 
Disparidade entre negras, negros e brancos na composição do grupo dos ricos: o outro lado da 
desigualdade racial 
Embora a pesquisa sobre a desigualdade racial seja bem consolidada no Brasil, não há estudos 
quantitativos sobre a disparidade racial de riqueza. O estudo sobre os impactos da discriminação 
sobre a desigualdade de renda entre negros e brancos é, em geral, orientado por modelos que 
centram a análise em torno da média. Quando a análise escapa a esse foco, trata-se de estudos 
sobre a associação entre a condição do negro e a pobreza. O presente revela que é justamente nas 
posições sociais mais elevadas que a desigualdade diretamente associada à condição racial é maior. 
Nossa hipótese é a de que existe um princípio subjacente de articulação entre classe e raça que 
acirra as barreiras sociais aos negros que disputam por posição de maior status, o que contraria a 
tese do embranquecimento. Em termos de metodologia, esse trabalho mobiliza regressões 
quantílicas e exercícios de simulação para analisar a desigualdade racial ao longo da distribuição de 
renda. Na análise sobre a disparidade de riqueza, utiliza-se a modelagem logística para estimar 
probabilidades condicionais de pertencer ao grupo dos 1% mais ricos. Os dados utilizados são os 
Microdados do Censo Demográfico de 2010.  
 
 
 
Emerson Urizzi Cervi (UFPR), Bruno Fernando Silva (UFPR) GT16  
 
Dinheiro para candidatos a deputado Federal do PT e PSDB em 2010 e 2014: comparações que 
mostram mais semelhanças que diferenças entre os dois partidos antagônicos na arena eleitoral 
brasileira  
O paper analisa comparativamente os padrões de receitas de campanha dos candidatos a deputado 
federal em 2010 e 2014 de candidatos do PT e PSDB. A partir de informações de prestação de 



contas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), comparamos os volumes de doações de 4 tipos de 
doadores (partido, pessoa física, pessoa jurídica e recursos próprios) para as três situações possíveis 
de candidatos ao final da campanha (derrotados, eleitos ou reeleitos). O objetivo é verificar 
manutenções e alterações de padrões entre os partidos e entre as eleições para o mesmo partido. 
Resultados iniciais mostram que os padrões de tipo de doador são similares entre PT e PSDB nas 
duas eleições, com concentração de recursos, inclusive partidários, em candidatos que se reelegem. 
Porém, há mudanças para os candidatos das duas siglas entre 2010 e 2014, com queda no volume 
de doações de pessoas jurídicas diretas aos candidatos e incremento dos recursos oriundos do 
partido político. Isto indica que o padrão de doações indiretas, já constatado também em disputas 
majoritárias, está presente nas campanhas proporcionais mais recentes. 
 
 
 
Emilayne da Silva Souto (UFPB) SPG23 
Considerações acerca das possibilidades de autorrealização em Habermas e Honneth 
Se, para Habermas, a base da interação social se configura a partir da lógica da busca pelo 
entendimento, para Honneth, a base da interação é o conflito, tendo em vista que mesmo no 
entendimento há conflito. Como herdeiros da teoria crítica, há em ambos a discussão sobre as 
bases intersubjetivas e os componentes universalistas como fundamentos que possibilitem a 
evolução moral da sociedade e autorrealização dos sujeitos. É neste sentido que o presente 
trabalho se propõe a discutir as possibilidades de realização dos sujeitos na teoria da ação 
comunicativa de Habermas e nas lutas por reconhecimento de Honneth. Se, para Habermas, a 
partir de conceitos como mundo da vida, mundo sistêmico, esfera pública, processos democráticos, 
pretensões de validade, pode-se levar à consumação dos valores normativos da modernidade – que 
sejam: autonomia, autorrealização e autogoverno –, para Honneth, é na tríade conflito, lutas por 
reconhecimento e mudança social que se encontra a evolução moral da sociedade e sua gramática. 
 
 
 
Ercilio Neves Brandão Langa (UFC) GT33  
 
Nunca vi isso na minha terra, mas....! Representações e discursos acerca da homossexualidade 
entre estudantes e imigrantes africano(a)s residentes em Fortaleza-CE 
Desde o início do século XXI verificam-se discursos acirrados e atuações de religiosos, figuras 
públicas, governos e estadistas africanos contra a homossexualidade, muitas vezes tida como 
influência e prática ocidental e contra a cultura e costumes africanos. Tais ações vão de 
pronunciamentos individuais e notícias na mídia incitando à violência à aprovação de leis 
criminalizando a prática e, em alguns casos, à condenação às penas de morte ou prisão perpétua de 
homossexuais. Nesse contexto, o debate sobre os direitos das pessoas que interagem afetiva e 
sexualmente com outras do mesmo sexo na África mostra-se importante e urgente. A análise de 
estudos fundantes, Pritchard (2012), e contemporâneos, Murray & Roscoe (1998), Gueboguo 
(2006), realizados na África, revelam distintas perspectivas sobre a temática. Este estudo aborda as 
representações e discursos acerca da homossexualidade, entre estudantes e imigrantes africano(a)s 
na diáspora em Fortaleza-CE. Suas falas revelam como é pensada e percebida a diversidade sexual, 
bem como o “estado da arte” das discussões acerca do assunto na África, nas quais os 
entrevistados mostraram suas interpelações sobre gênero e sexualidade.  
 
 
 



Eric Freitas Shynnier (UFMG), Marco Antônio Couto Marinho (PUC Minas), Maria Guiomar da Cunha 
Frota (UFMG) GT36  
 
Acesso à justiça por adolescentes autores de ato infracional a partir de suas percepções 
relacionadas aos sistemas de justiça e socioeducativo na Região Metropolitana de Belo Horizonte 
O objetivo geral do artigo é de propor uma análise sobre as representações sociais elaboradas pelos 
adolescentes submetidos ao cumprimento de medida de privação de liberdade a partir de pesquisa 
de campo realizada em um centro de internação de adolescentes autores de atos infracionais 
sediado na região metropolitana de Belo Horizonte em novembro de 2013. Partindo do princípio 
que a experiência com a justiça restaurativa infanto-juvenil cumpre um importante papel em suas 
trajetórias de vida, dentro e fora da instituição buscamos compreender como esses sujeitos 
elaboram os sentidos e significados que atribuem às experiências em tal sistema corretivo e 
protetivo que vem sendo implantado e executado em todo o país através do SINASE nas últimas 
décadas. Palavras chave: representações sociais; adolescente autor de ato infracional; acesso à 
justiça; experiência socioeducativa. 
 
 
Erica Anita Baptista (UFMG), Patrícia Gonçalves da Conceição Rossini (UFMG), Rafael Cardoso 
Sampaio (Ufba), Vanessa Veiga de Oliveira (UFMG) GT22  
 
Debates e campanha presidencial 2014 
Nas eleições presidenciais de 2014, os debates registraram picos de audiência, sobretudo no 
acirrado segundo turno entre Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB). Considerando o 
competitivo cenário, este trabalho analisa a performance dos referidos candidatos no Facebook, 
que foi um recurso bastante utilizado como estratégia de campanha e, também, como espaço de 
discussão pelos eleitores. O recorte são as mensagens dos candidatos em: 1º turno – 21/08 (Band), 
01/09 (SBT), 28/09 (Record) e 02/10 (Globo); e 2º turno – 14/10 (Band), 16/10 (SBT), 19/10 
(Record) e 24/10 (Globo). O material corresponde a 167 posts. O procedimento metodológico é a 
análise de conteúdo. Os posts são codificados em um conjunto de categorias que nos permitem 
identificar, de modo comparativo, a presença ou ausência de características: mensagens positivas 
ou ataques, adeptos famosos, menções a outros candidatos, temas em destaque, entre outros. Em 
um segundo momento, relacionamos os dados com pesquisas de opinião e intenção de voto, 
observando possíveis oscilações em função dos debates. Partimos do pressuposto de que a 
audiência e a repercussão dos debates foram importantes para as escolhas dos eleitores. 
 
 
 
Erica Babini Lapa do Amaral Machado (Unicamp) GT36  
 
Medida socioeducativa de internação de adolescentes do sexo feminino: da prática judicial 
perversa à mortificação na execução – um estudo em Pernambuco 
A pesquisa trata sobre o processo de criminalização secundária de adolescentes do sexo feminino 
em conflito com a lei em Pernambuco, cujo objetivo foi compreender como a magistratura 
representa a medida socioeducativa de internação e identificar consequências, em termos de 
estigmatização e violações das subjetividades, quando do cumprimento da medida na unidade de 
execução. Identificou-se uma prática judicial perversa, pois as adolescentes são responsabilizadas 
por estilos de vida pessoal, familiar e comunitários, e não por fatos, cujo real fundamento é o 
aprisionamento e a exclusão da cidadania, sob o olhar classista e machista do magistrado que 
reproduz estereótipos sociais. No cotidiano, impera a imposição de papéis de gênero e 



feminilidade, evidenciada na exclusividade de atividades manuais e tratamento para com as 
adolescentes, indicando o estereótipo da mulher submissa, recatada e “pura”. Enfim, as práticas 
são inversas aos parâmetros socioeducativos. O discurso e as reais consequências, além de 
produzirem mortificação do sujeito, são orientados por uma prática menorista, cujo resultado é 
mapear o local social de tipos sociais – adolescentes, abandonadas e infratoras.  
 
 
 
Ester Carneiro do Couto Santos (FJP), Elisa Maria Pinto da Rocha (FJP), Mauro Araújo Câmara 
(UFMG) GT05  
 
Sistema de inovação mineiro: o papel do governo estadual 
Este trabalho busca levantar a discussão sobre o papel do governo de Minas Gerais no contexto 
institucional que compõe o Sistema de Inovação (SI) mineiro. Mais especificamente, busca 
apresentar um mapeamento dos principais atores dentro do governo para o fortalecimento desse 
SI, o qual é composto também por empresas, institutos de pesquisa, universidades e ambientes de 
negócios, uma vez que pouca atenção tem sido dada à compreensão da complexa rede de 
relacionamentos que se estabelece internamente a esses atores. Dando suporte a esse desenho, 
será apresentado o conceito de Sistema de Inovação e alguns indicadores ilustrando a evolução da 
inovação tecnológica no Estado. Concluiu-se que, no caso do ente governamental, existe uma 
intrincada rede de estruturas administrativas (secretarias, institutos, autarquias e fundações) que 
precisam ser articuladas para que se chegue a um objetivo bem definido em virtudes dos diversos 
problemas identificados. Essa análise abre caminhos para o estudo e a implementação de medidas 
mais coordenadas entre as diversas esferas administrativas envolvidas. 
 
 
 
Esther Solano Gallego (Unifesp) GT01  
 
“O Comando não vai gostar, mas escreva tudo isso aí porque é verdade": Conflitos entre oficias e 
praças da PMESP 
O presente trabalho surge de uma etnografia acompanhando a rotina dos policiais da PMESP da 1ª 
Cia, na região da favela de Heliópolis, onde se busca entender o conflito entre praças e oficiais por 
meio das narrativas de punição e humilhação, assim como o processo de estigmatização entre 
ambos os grupos e ausência de canais de diálogo e negociação para diminuir o conflito hierárquico. 
Conflito derivado do ethos militar numa instituição totalizante onde subordinado-praça e 
comandante-oficial pertencem a duas categorias sociais absolutamente diferenciadas 
 
 
 
Euzalina da Silva Ferrão (Ufpa) GT12  
 
O trabalho nos campos naturais da ilha de Marajó e a política social com o benefício do Seguro-
desemprego do Pescador Artesanal 
Desde a aposentadoria rural os trabalhadores rurais, na ilha de Marajó, não haviam se 
movimentando tanto para o acesso à política pública como para o Seguro-Desemprego do Pescador 
Artesanal. A assinatura do documento do recebimento é feita frente ao representante do 
Ministério do Trabalho e Emprego. Nesse dia há uma movimentação de grande contingente 
populacional nas cidades, mas essa mobilização fica apenas a esse ato, não há outra em busca por 



melhores condições de trabalho. Dentro desse desencontro de ideias, que garanta uma eficácia nas 
políticas, questiona-se qual a articulação e processo organizativo que esses trabalhadores veem e 
atuam como agentes sociais em suas coletividades. Os estudos apontam para um grupo de 
trabalhadores que agem apenas como associados e pouco agem na transformação da política de 
pesca e, por outro lado, têm garantido a liberação de condições sociais de dependências 
historicamente. Esse é o caso de trabalhadores das fazendas de gados que hoje preferem ser 
associados à Associação de Pesca do que se submeter ao emprego nas fazendas com carteira 
assinada. Nesse sentido, o seguro tem servido para ação e reação no meio rural marajoara. 
 
 
 
Everton Rangel Amorim (MN UFRJ) GT33  
 
Corpos exibíveis: dançarinas(os) brasileiras(os) em um circo nos Estados Unidos  
Neste trabalho analiso processos de materialização de corpos no interior de um regime estético 
circense cujo pilar é a produção e a celebração de diferenças. Em outras palavras, chamo atenção 
às normas de exibição veiculadas por um dos maiores e mais tradicionais circos dos Estados Unidos 
enquanto constitutivas de corpos não apenas nacionalizados, mas também comercializáveis. Para 
tanto, explorarei através de uma abordagem interseccional os discursos sobre o Brasil veiculados 
em catálogos publicitários vendidos nos últimos quinze anos; dissertarei sobre práticas de 
recrutamento levadas a cabo durante uma audição que aconteceu no RJ em 2013; e descreverei 
agenciamentos individuais no sentido da fabricação de corpos belos/virtuosos/normativos. 
Argumento que se, por um lado, o exibível é o corpo enérgico brasileiro, por outro, o treino em 
modalidades técnicas de dança e a semelhança a ícones da indústria pop norte-americana são 
condições de produtividade determinantes. Vejo emergir assim um nexo entre a noção de energia 
brasileira como potência para excitabilidade da audiência e a constituição de uma força de trabalho 
eficaz porque criada em consonância a padrões globalizados. 
 
 
 
Éder Rodrigo Gimenes (UFSC) SPG04 
 
Mobilização cognitiva e apartidarismo: a relação dos eleitores com os partidos políticos na 
América Latina (2004-2014) 
Há algumas décadas diversos autores têm destacado o afastamento dos eleitores com relação aos 
partidos políticos em democracias consolidadas. Tal fenômeno decorreria de alterações nas 
funções desempenhadas e nas relações estabelecidas pelos partidos, assim como por avanços nos 
níveis de educação e de acesso à informação por parte do eleitorado, dentre outras razões. 
Enquanto em tais países a discussão gira em torno das consequências do desalinhamento partidário 
sobre o regime, em jovens democracias, como é o caso da maioria dos países da América Latina, 
prevalece o dissenso acerca da existência ou não do referido afastamento. Considerada a 
essencialidade dos partidos políticos ao funcionamento da democracia e o processo de 
estabelecimento da legitimidade e da consolidação democráticas nos países da região, o objetivo 
deste paper é verificar a existência do desalinhamento partidário na América Latina, bem como as 
alterações nos eleitorados nacionais e da região a partir do modelo da mobilização cognitiva. Para 
tanto, analiso dados oriundos de pesquisas de opinião pública do Latin American Public Opinion 
Project (LAPOP), coletados entre os anos de 2004 e 2014. 
 
 



 
Érica Rosa Hatugai (Ufscar) SPG08 
 
O lugar do “mestiço” na história da imigração japonesa. Corpo, conflito e parentesco entre 
famílias interétnicas 
A pesquisa de doutorado em andamento sobre a presença japonesa e suas famílias na cidade de 
Marília/SP apontou dados novos que inter-relacionam as famílias interétnicas de descendentes de 
japoneses com não descendentes, a identificação cultural de seus filhos a uma dita concepção da 
mestiçagem elaborada por meio das percepções do corpo e beleza dos “mestiços”. Ocorre que na 
literatura brasileira ainda não possuímos uma bibliografia própria sobre esse tema. Desta forma, se 
faz pertinente debater o lugar desse modelo familiar, visto que a existência objetiva dele e suas 
dimensões de conflito constituem dados interessantes para a investigação científica e, sobretudo 
nos leva a refletir sobre um dos muitos desdobramentos da imigração japonesa no Brasil. Palavras-
chave: imigração japonesa, família interétnica, conflito, parentesco.  
 
 
 
Fabiane Dalla Nora (UFRRJ) GT21  
 
A feira como um espaço de sociabilidade 
Este trabalho apresenta e analisa processos de interação vivenciadas em uma feira de alimentos 
urbana localizada na cidade de Santa Maria-RS. Por meio de pesquisa etnográfica realizada desde 
2013, observa-se que a feira é composta por uma rede de sociabilidades tecida por feirantes e 
fregueses, que, além dos produtos, comercializam saberes e fazeres, uma vez que o econômico e o 
social se complementam e se ligam às histórias de vida dos personagens que compõem esse 
cenário. A feira se configura como um espaço de sociabilidades, de memórias e identificação étnica, 
além de ser um dia de encontros, de reciprocidades e de comércio.  
 
 
 
Fabio de Medina da Silva Gomes (UFF) GT01  
 
Justiça do trabalho e emprego doméstico remunerado: entre desigualdades e hierarquias 
Na presente pesquisa utilizei o método de observação direta. Foi uma pesquisa interdisciplinar 
entre antropologia do direito e direitos humanos. Pretendi entender os detalhes da administração 
institucional de conflitos envolvendo o trabalho doméstico remunerado em Niterói-RJ. Especial 
atenção dediquei à desarmonia entre o discurso oficial do judiciário e às práticas sociais frequentes 
na realização cotidiana dessa atividade. O trabalho de campo realizado incluiu observação de 
duzentas audiências e entrevistas com donas-de-casa, trabalhadoras domésticas, advogados, juízes 
e sindicalistas. No judiciário, percebi a institucionalização das desigualdades, o estabelecimento e o 
reconhecimento de múltiplas hierarquias. Notei a existência de paradoxais relações de amizade e 
hierarquia. Explorei, ainda, a questão da dádiva-retribuição no trabalho doméstico remunerado. E 
como o direito se apropria dessa espécie de "dádiva", em seus discursos oficiais. Pretende-se, 
assim, uma compreensão ampla desse tipo de relação em Niterói. 
 
 
 
Fabio Mascaro Querido (Unicamp) GT28  



 
Entre crítica literária e pensamento social: Roberto Schwarz e a modernidade à brasileira 
À luz das transformações dos contextos histórico-social e intelectual da época, o objetivo deste 
trabalho é analisar alguns aspectos centrais da obra e da trajetória intelectual de Roberto Schwarz, 
tomando como ponto de partida a hipótese que, graças à sua desconfiança crítica em relação às 
teorias e/ou ideologias modernizadoras e desenvolvimentistas, desde pelo menos o final da década 
de 1960 (não por acaso após o advento da “modernizadora” ditadura militar), o crítico literário 
paulista logrou realizar uma das mais argutas análises do desenvolvimento e da exaustão do 
processo de modernização à brasileira. Através do escopo da crítica literária e cultural, Roberto 
Schwarz teria conseguido, assim, na linha do seu mestre Antônio Candido e sob a inspiração 
metodológica dos autores vinculados à tradição do “marxismo ocidental” (Adorno, Benjamin, 
Lukács, Brecht), elaborar aspectos de uma das mais originais análises sociais do processo de 
modernização e de formação nacional à brasileira, reatando, em certa medida, à margem da 
sociologia profissional, com a velha tradição ensaística de interpretação do Brasil.  
 
 
 
Fabricio Solagna (UFRGS) GT14  
 
Ativismo dentro e fora do Estado: O caso do Marco Civil da Internet pela ótica das políticas 
públicas e dos movimentos sociais 
Este artigo se debruça sobre o processo de formulação da agenda e o ativismo em torno da 
proposta do Marco Civil da Internet no Brasil (MCI), legislação sobre diretrizes e princípios de 
governança da rede, aprovada em 2014. O trabalho é derivado da pesquisa de mestrado realizada 
entre 2013 e 2014 e que foi estruturada sob a perspectiva da literatura de políticas públicas, 
movimentos sociais e análise de redes. Para analisar a formulação da agenda foi utilizado o 
conceito de "janela de oportunidades" de Kingdon (2013), e para tratar sobre o ativismo e a 
formação da rede de apoio em torno do projeto foi utilizado o conceito de insurgent experts, 
proposto por Shaw (2011). A conclusão é que houve a constituição de uma policy community que 
politizou o campo de questões de governança na Internet, mobilizou o Estado e estabeleceu laços 
de cooperação entre atores individuais e coletivos em torno de ideais sobre as políticas 
relacionadas à Internet. O ativismo transcendeu a separação entre sociedade civil e Estado, no 
sentido que os atores-chave mobilizados utilizaram espaços institucionais para promover a agenda 
e defendê-la como alternativa no contexto da regulamentação da Internet. 
 
 
 
Fabricio Monteiro Neves (UNB) GT40  
 
Um novo turn simétrico: centro/periferia e o processo de (re)construção teórico na sociologia  
Neste trabalho pretendo expor as duas fases da construção teórica mais recentes na sociologia, a 
saber, a simetria e a simetria generalizada. Tais fases emergiram a partir dos estudos sociais da 
ciência e tecnologia, mas tiveram papel central na teorização sociológica. Argumento que tais 
orientações teóricas são limitadas e acabam por criar necessariamente uma outra assimetria, entre 
teorias do centro e teorias da periferia. Este trabalho advoga pela necessidade de fazer emergir um 
novo princípio organizador da construção teórica sociológica, a saber, a simetrização 
centro/periferia. A meu ver este novo turn na teoria social emergiu com os estudos pós-coloniais, 
mas não foi demasiadamente teorizado e inserido nos outros dois movimentos indicados acima. 
Traremos dois casos de reconstrução conceitual distante do contexto original de seu 



desenvolvimento, o caso da categoria empírica "administração da irrelevância" e de "tradução 
assimétrica". 
 
 
 
Fanny Anne Marie Vrydagh (ULB) GT03  
 
Entender as jornadas de junho através da mobilidade social, o caso de São Paulo  
Nossa pesquisa inscreve-se nessa lógica de compreensão das mudanças socioeconômica e política 
que acontecem no Brasil. Cientistas políticos brasileiros estão de acordos para reconhecer que a 
sociedade brasileira tem sido tomada por um importante fenômeno de mobilidade social que se 
ilustrou na polêmica “nova classe média”. Além do mais, as últimas mobilizações de massa, em 
junho de 2013, parecem indicar uma renovação da sociedade civil e uma nova forma no 
comportamento político não institucionalizada. Nosso objetivo aqui é de aprofundar as ligações 
possíveis entre dois fenômenos: político e socioeconômico. A partir dos dados coletados pelo 
Datafolha e IBOPE, queremos cruzar os perfis de manifestantes das jornadas de junho com vários 
dados acessíveis via IBGE. Através da realização de análises univariadas, comparando os resultados 
uns aos outros, busca-se então consolidar o perfil tipo "manifestante de Junho" que atenda aos 
critérios considerados ilustradores pelas mudanças da nova classe trabalhadora. A obtenção de 
dados adicionais deverá nos permitir localizar e conhecer com mais precisão (ocupação, endereço, 
unidade familiar etc.) os grupos sociais considerados. 
 
 
 
Fatima Sabrina Rosa (Unisinos) GT36  
 
Jovens e periferias em Porto Alegre: os bondes e a semântica do conflito urbano 
Este trabalho visa apresentar os resultados da dissertação de mestrado produzida a partir de uma 
pesquisa sobre os chamados bondes de Porto Alegre. Esta sociabilidade é constituída de jovens de 
13 a 19 anos de idade, que se reúnem para sair e desfrutar os espaços de lazer da cidade. A 
configuração desses grupos se dá na junção de indivíduos, moradores das periferias, os quais 
sofrem um processo de segregação e estigmatização que tende a confiná-los em seus espaços de 
moradia. Negando essa territorialização, mas sem perder o sentido de pertença, esses jovens 
agregam-se em torno de símbolos de poder, masculinidade e violência, para semantizar seu grupo, 
e saem em circulação pelos espaços movimentados da capital onde possam fazer-se visíveis. 
 
 
 
Fábio Mallart (USP), Taniele Cristina Rui (ESP) GT34  
 
Por uma etnografia das transversalidades urbanas: entre o mundão e os dispositivos de controle 
Tendo como base pesquisa etnográfica realizada em distintos territórios urbanos, bem como a 
reconstituição de trajetórias de sujeitos circulantes, que transitam constantemente entre espaços 
de consumo de drogas nas ruas, periferias e instituições de controle social como as prisões, este 
trabalho pretende apresentar questões teórico-metodológicas para uma etnografia das 
transversalidades urbanas. Quer, com isso, indicar os ganhos analíticos dessa abordagem, que se 
propõe apreender relacionalmente os vários espaços urbanos ocupados pelas populações mais 
marginalizadas da cidade, destacando as transversalidades que se produzem através de uma série 
de dispositivos de gestão da ordem e do cuidado, que combinam políticas estatais e, como 



mostraremos, também as políticas criminais. Com isso, pretende-se encontrar novas chaves para 
compreender, em toda a sua complexidade, os deslocamentos recentes que marcam os conflitos 
urbanos contemporâneos. 
 
 
 
Fábio Facchinetti Freire (Unirio) GT17  
 
Sobre o culto dos heróis: origem, características e limites da formação identitária dos militares do 
Exército 
Este trabalho deriva de tese em conclusão onde se buscou, entre outros objetivos, identificar a 
origem, características e limites do processo de formação moral dos militares do Exército. Tomando 
como central a atuação do Marechal José Pessoa, que, na década de 1930, idealizou toda uma rede 
de significados para a Escola Militar de Realengo (então locus privilegiado da formação dos oficiais) 
e, após, para a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), o trabalho mapeia a utilização dos 
vultos históricos para a veiculação de valores e disposições corporais, bem como a materialidade 
desses significados na farda, na linguagem e nos gestos privativos. Em sua fase etnográfica, o 
trabalho acompanha os alunos do Colégio Militar do Rio de Janeiro – que não são militares, mas 
estão em situação de militares, como discentes –, lançando mão, como metodologia, da Teoria do 
Ator-Rede, para verificar os limites dessa "pedagogia patronímica" e, além dos limites, todo o 
processo de ressignificação realizado, pelos alunos, sobre os itens identitários que lhes são 
dispostos. 
 
 
 
Fábio Souza Vasconcellos (Uerj) GT22  
 
Os personagens em ação: uma proposta de análise das estratégias retóricas dos candidatos nos 
debates presidenciais na TV 
Este paper apresenta uma proposta preliminar de análise das estratégias persuasivas dos 
candidatos presidenciais em debates na TV. Para isso, recorre à teoria do enquadramento de 
Goffman (1974) como procedimento metodológico para identificar os tipos mais comuns de 
personagens assumidos pelos candidatos como forma de modular a interação com a audiência e 
incentivar avaliações positivas. Da análise sugerimos oito tipos mais comuns de personagens 
assumidos pelos candidatos: didático, confrontador, afetivo, firme, bons princípios, líder, ideológico 
e aquela que recorre a uma postura de sobriedade diante dos adversários. Cada tipo foi identificado 
após uma análise sistemática de como os candidatos associam o conteúdo verbal das suas 
intervenções com o conteúdo não verbal, ou seja, aquele composto por gestos, tom de voz, 
postura, entre outros. 
 
 
 
Felipe Cavenaghi (Ufscar), Julio Donadone (Ufscar) SPG01 
 
Novos formatos institucionais dos bancos de desenvolvimento do Brasil: estudo de caso da 
BANDESPAR ante as normas de prudência bancária 
Inspirado na implantação das normas de prudência bancária (Basileia) nos bancos de 
desenvolvimento no Brasil foi feita uma análise dos investimentos do BNDES realizada por sua 
subsidiária, a BNDESPAR. O banco foi situado no campo econômico brasileiro, com suas interações 



com o Estado e suas respectivas justificativas para atuação. Seguiu-se uma pesquisa de caráter 
explanatório por meio de análise documental, de forma a conceber a estrutura de seus 
investimentos. Os dados foram coletados nos relatórios financeiros junto à CVM, BM&FBovespa e 
Banco Central e na imprensa de negócios. Por fim, foi feito o mapeamento dos atores responsáveis 
pela gestão de risco e seus respectivos capitais. Considerando o espaço das finanças situado em um 
campo econômico e levando em consideração os embates entre o banco e demais atores, 
verificaram-se as estratégias relacionadas à apresentação dos relatórios de financeiros, que 
permitem ao banco seguir com suas políticas sem que sofra penalizações. Assim foram identificadas 
as relações entre seus atores normativos de forma a viabilizar suas políticas através da reordenação 
de instrumentos legitimados no mercado financeiro (bricolagem). 
 
 
 
Felipe Fontana (Ufscar) GT19  
 
Pontos de Inflexão para a análise do pensamento vianniano: as posições de Oliveira Vianna sobre 
a introdução de 3.000 chineses no Brasil e o seu trabalho de consultor jurídico 
Oliveira Vianna é um relevante expoente de nosso pensamento social e político e é justamente por 
isso que encontramos muitos estudos que buscam esmiuçar determinadas questões de seu 
pensamento ou compreender as raízes do mesmo. No entanto, se há certa facilidade em localizar 
trabalhos dedicados à revista do autor e de sua teoria, o mesmo não ocorre quando o nosso 
interesse é o de investigar, por meio dos relatórios/pareceres técnicos produzidos por Vianna, a 
especificidade do trabalho político desenvolvido por ele entre os anos de 1932 e 1940. Nessa 
direção, este artigo apresentará pontualmente as posições de Vianna acerca da introdução de 
3.000 chineses no Brasil que, por sua vez, estão dispostas em um parecer técnico encaminhado por 
ele, através do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ao Ministério das Relações Exteriores. 
A realização de tal tarefa nos auxilia tanto na complexificação de algumas interpretações sobre o 
pensamento vianniano, quanto para dimensionarmos a especificidade de seu trabalho político 
como statemaker. 
 
 
 
Felipe Athayde Lins de Melo (Ufscar) SPG07 
 
O além-do-direito na administração penitenciária de São Paulo 
Integrando pesquisa de doutorado em andamento e partindo de um acontecimento na trajetória 
prisional de Laércio, bacharel em direito condenado por evasão de divisas e fraude à Receita 
Federal, este texto analisa em que medida a expansão do encarceramento tem levado ao 
estrangulamento de algumas marcas características da seletividade penal, gerando uma nova 
ordem de conflitos entre a garantia dos direitos e as formas instituídas de gestão prisional. Nessa 
perspectiva, a impossibilidade operacional de garantia dos direitos legalmente previstos para a 
população prisional leva a administração penitenciária a instituir, sempre que confrontada pela 
emergência do rosto (Butler) daqueles a quem é mister subjugar, um campo para além-do-direito 
(Nietzsche), onde a soberania (Foucault) administrativa se materializa em ações de sobrepunição. O 
caso de Laércio é ilustrativo destas estratégias, uma vez que seu grau de escolaridade e de 
profissionalização coloca em xeque a seletividade penal, tensionado as ações de "reintegração 
social" realizadas pelo Estado. Os dados aqui trabalhados foram recolhidos por meio de interações 
entre o autor e gestores do sistema prisional de São Paulo. 
 



 
 
Felipe Lima Eduardo (UFMG), Victor Augusto Araújo Silva (USP) GT16  
 
Recursos políticos e financiamento eleitoral no Brasil: alocação descoordenada ou concentração 
estratégica? 
O volume de financiamento de campanha varia em função dos recursos políticos disponíveis a cada 
candidato? O objetivo desse artigo é responder a essa questão e verificar em que medida receber 
maior volume de financiamento de campanha viabiliza o sucesso eleitoral desses candidatos. Os 
principais achados desse trabalho sugerem que candidatos high quality recebem volume de 
financiamento de campanha consideravelmente maior vis-à-vis outros candidatos. Ademais, 
candidatos high quality possuem maior probabilidade de vitória em comparação com os seus 
concorrentes com menor capital político. Os resultados sugerem, portanto, que as empresas 
financiadoras de campanha direcionam, prioritariamente, os investimentos de campanha para 
aqueles candidatos que, uma vez eleitos, sejam capazes de exercer protagonismo nas principais 
arenas de decisão política. Em suma, no caso brasileiro, nem a escolha dos candidatos que são 
financiados nem os candidatos que triunfam nas eleições são ocorrências resultantes de um 
processo aleatório e descoordenado. 
 
 
 
Felipe Maia Guimarães da Silva (UFJF) GT19  
 
Metamorfoses da questão agrária: intelectuais, política e mundo rural no Brasil contemporâneo 
Neste trabalho, como forma de aproximação do campo de controvérsias que constitui a questão 
agrária contemporânea, propõe-se examinar a produção intelectual em torno de três processos (ou 
experiências) por meio dos quais se articulam conflitos sociais e controvérsias intelectuais, a saber, 
a expansão da grande agricultura capitalista, a retomada dos debates em torno da agricultura 
familiar, e as políticas de reforma agrária. O trabalho não constitui simples revisão bibliográfica, 
mas procura mostrar como as controvérsias em torno desta questão agrária poderiam ajudar a 
compreender dilemas da democratização brasileira. 
 
 
 
Felipe Moura de Oliveira (Unisinos) GT22  
 
Movimentos em rede e representação na esfera pública: reflexões sobre a função mediadora do 
jornalismo 
O artigo reflete sobre os recentes protestos desencadeados pelo instável cenário político brasileiro. 
Propõe a filosofia da linguagem como inspiração teórica, discutindo a função mediadora do 
jornalismo na esfera pública. Postula-se que novos espaços de debate estejam se constituindo com 
as redes sociais digitais, processo que impõe ao jornalismo uma crise. Mais do isso: seus usos 
sociais possibilitam a ascensão de novas formas de articulação e intervenção na esfera pública, sem 
a ingerência direta do jornalismo, o que tensiona o modelo de representação por ele cristalizado. A 
produção de sentidos é entendida como semioses, em C.S. Peirce, que se processam num espaço 
de confluência que Yuri Lotman chama de semiosfera. O exercício se materializa em estratos 
empíricos recolhidos das representações dos protestos de 13 e 15 de março de 2015; tanto a partir 
de signos produzidos pela mídia hegemônica quanto outros compartilhados em redes sociais como 
Facebook e Twitter. Estabelece-se, assim, uma disputa de sentidos cujo resultado pode ser a 



revisão do papel de mediação do jornalismo com vistas a um projeto emancipatório de sociedade, 
ao dar a ver mais da complexidade dos acontecimentos. 
 
 
 
Fernanda Matsuda (USP) GT42  
 
A centralidade da prisão provisória na gestão dos ilegalismos 
Os diagnósticos sobre as prisões apontam para a ocorrência do encarceramento em massa, 
agravado pela presença de presos(as) provisórios(as). A proposta é problematizar o papel central da 
prisão provisória no conjunto de dispositivos de controle de populações e gestão diferencial dos 
ilegalismos. A atuação repressiva e seletiva do aparato policial e o modo de funcionamento do 
sistema de justiça criminal combinam-se para produzir um modelo de segurança apoiado na 
vigilância e na contenção de comportamentos e grupos definidos como de risco. Nessa empreitada, 
a punição como resultado do cometimento do crime não é primordial. Importa conhecer o 
funcionamento dessa estratégia de administração de territórios e de restrição à circulação de 
pessoas que revela a intensificação da militarização urbana. O trabalho se vale de duas frentes de 
pesquisa principais: (1) análise de dados quantitativos sobre prisões em flagrante em São Paulo e 
(2) estudo qualitativo de processos judiciais de pessoas que permaneceram presas no curso da 
instrução criminal para apreender a dinâmica de funcionamento do sistema de justiça e identificar 
os parâmetros a partir dos quais operam os atores e as instituições. 
 
 
 
Fernanda Battagli Kropeniscki (UFSM), Fátima Cristina Vieira Perurena (UFSM) GT15  
 
Divisão sexual do trabalho em catálogos de brinquedos 
Em nossa sociedade, diversos espaços de socialização se mantêm estruturados de forma a 
reafirmar uma oposição entre masculino e feminino. Os brinquedos são objetos pensados e 
produzidos para a socialização das crianças, para que essas vivenciem, em meio às brincadeiras, 
diferentes espaços e relações sociais. Através dos brinquedos, muitas vezes, as práticas sociais do 
mundo adulto são refletidas, ensinando às crianças diferentes posições de homens e mulheres na 
estrutura social. O presente trabalho, parte de minha pesquisa de mestrado, busca discutir as 
relações de gênero que se configuram a partir da produção e oferta de brinquedos de uma fábrica 
do Rio Grande do Sul. Um olhar atento aos catálogos de brinquedos nos últimos 6 anos evidencia 
uma divisão sexual do trabalho. Aos meninos é ofertado o espaço público, o trabalho produtivo, e 
às meninas, o espaço doméstico, o trabalho reprodutivo. Apesar de algumas mudanças ocorridas 
nos últimos anos, perpassando uma divisão sexual do trabalho doméstico, tal cenário nos remete à 
ideia de uma hierarquia ainda existente entre atividades ditas femininas e masculinas, entre o 
espaço público e o doméstico, entre produção e reprodução. 
 
 
 
Fernanda Bestetti Vasconcellos (PUCRS) GT01  
 
Punir, proteger, prevenir? A Lei Maria da Penha e as limitações da administração dos conflitos 
conjugais violentos através da utilização do direito penal 
O trabalho busca identificar as consequências geradas pela opção da Lei Maria da Penha de usar a 
justiça criminal como mecanismo central de administração de conflitos violentos contra mulheres e 



compreender a complexidade destes conflitos, atendendo às demandas das mulheres em situação 
de violência. Busca-se verificar como se dá o funcionamento dos serviços de atendimento e 
proteção das polícias civil e militar e judiciário em Porto Alegre, e quais as consequências para as 
mulheres em situação de violência e para as instituições acionadas para o processamento dos 
casos. As hipóteses são: a) os conflitos violentos que resultam na vitimização de mulheres possuem 
uma especificidade que os mecanismos de administração oferecidos pelo sistema de justiça penal 
não estão aptos a considerar; b) a opção pelo endurecimento penal está conectada com a adesão 
estatal ao populismo punitivo e ao desenvolvimento de um Estado Regulativo e c) a utilização do 
direito penal como forma de garantir a igualdade de gênero e prevenir a violência implica em 
prejuízos para a administração dos conflitos domésticos e familiares, já que a lógica penal coloniza 
os demais mecanismos com este fim. 
 
 
 
Fernanda Cimini Salles (UFRJ) GT05  
 
Empreendedorismo em um sistema de inovação por necessidade: o papel das empresas 
tecnológicas na transformação do capitalismo brasileiro 
Observa-se, na última década, o aumento dos índices de empreendedorismo e inovação no 
capitalismo brasileiro, fruto da ampliação do acesso a fontes públicas e privadas de financiamento e 
de desenvolvimento tecnológico. Mas, até que ponto o surgimento de novos negócios tem 
contribuído para transformações da base produtiva brasileira? A partir da análise de dados sobre 
empreendedorismo e inovação, o artigo caracteriza o sistema de inovação brasileiro como um 
“sistema de inovação por necessidade”, sistema no qual a maior motivação para o investimento em 
inovação está na necessidade de manutenção de posição no mercado, por meio do lançamento de 
produtos ou adoção de processos, já existentes no mercado nacional. Nesse cenário, as empresas 
bem-sucedidas, na implementação de projetos inovadores, são casos marginais, e sua capacidade 
para contribuir para a transformação do capitalismo brasileiro parece bastante limitada. 
 
 
 
Fernanda Sucupira Gomes (Unicamp) GT15  
 
Dupla presença feminina: efeitos da divisão sexual do trabalho sobre o tempo cotidiano das 
mulheres urbanas de baixa renda 
Este estudo investiga as consequências da articulação entre trabalho remunerado e trabalho 
doméstico e familiar sobre os usos do tempo das mulheres urbanas de baixa renda. A partir de uma 
pesquisa de campo realizada com trabalhadoras que vivem com seus companheiros e filhos de até 
14 anos na comunidade de Paraisópolis, foram analisadas as repercussões da divisão sexual do 
trabalho na vida cotidiana e na trajetória profissional dessas mulheres. Identificaram-se também as 
estratégias de resistência que elas desenvolvem para lidar com essa dupla presença, na vida 
doméstico-familiar e no mundo profissional. Os depoimentos mostram que o dia a dia delas está 
tomado pela dupla carga de trabalho, sobrando pouco espaço para outras temporalidades sociais. 
Observaram-se intensos conflitos entre homens e mulheres nos domicílios estudados, relacionados 
à distribuição das tarefas domésticas e de cuidados, uma novidade em relação às pesquisas de 
décadas anteriores. Nota-se um crescimento da tensão em torno dessas questões, gerando 
constantes discussões, o que pode sinalizar a existência de uma mudança em curso. 
 
 



 
Fernando Pedrazolli Filho (Ufscar), Rosemeire Aparecida Scopinho (Ufscar) SPG03 
 
O Encontro Nacional de Violeiros do MST: impasses entre luta pela terra e cultura caipira no 
Nordeste Paulista 
Neste trabalho, procuramos compreender e analisar os significados dos discursos de valorização da 
cultura caipira, presentes nas cinco edições do evento denominado Encontro Nacional de Violeiros, 
concebido e organizado pelo MST-SP, nos anos 2000, e seus desdobramentos para o processo 
organizativo dos assentados da Região Nordeste Paulista. Nossa principal hipótese é a de que a 
valorização da cultura caipira configurou-se como uma estratégia organizativa do MST relacionada 
com o ideal de "enraizamento" de seus assentados num período em que o Movimento procurava 
consolidar-se na região de Ribeirão Preto. O método de observação e coleta de informações 
baseou-se em duas fontes: uma documental, que se refere a um conjunto de entrevistas realizadas 
no período dos Encontros de Violeiros; e outra, resultado de nosso trabalho de campo feito em um 
assentamento da região. Acreditamos que nossa análise trouxe elementos para pensarmos 
criticamente a cultura caipira não apenas enquanto sobrevivência de um passado a ser valorizado, 
mas sim enquanto parte de um processo histórico concreto que hoje atua, contraditoriamente, na 
realidade dos assentamentos de reforma agrária.  
 
 
 
Fernando Antonio Pinheiro Filho (USP) GT02  
 
A esfinge sem cifra: notas sociológicas sobre a literatura de Clarice Lispector  
O trabalho procura investigar um aparente paradoxo na obra de Clarice Lispector (1920-1977): 
autora entronizada no cânone da grande literatura brasileira, graças a seus textos complexos e 
intimistas, a resvalar no hermetismo, ela é hoje fenômeno de popularidade na internet (a mais 
citada na rede entre os autores brasileiros). Esse descompasso remete, no plano biográfico, a 
episódios que convergem para a formação de um pacto de leitura que supera a relação erudita 
entre escritor e seu público, mediado pela alta literatura, levando Clarice a ocupar um novo lugar, 
condizente com a figura do "escritor total". A argumentação vai valer-se do estudo de dois desses 
episódios: suas participações num congresso de literatura na Universidade do Texas (1963), em que 
discorre sobre a literatura de vanguarda no Brasil, e no congresso de bruxaria de Bogotá (1975), em 
que é lido seu conto "O ovo e a galinha". 
 
 
 
Fernando Antonio Pereira Acosta (U.O.) GT01  
 
As práticas das companhias mineradoras canadenses nos países periféricos: um estudo de caso a 
partir do modelo dos ilegalismos privilegiados 
A ação predatória das companhias mineradoras canadenses, na África, examinada a partir do 
modelo dos ilegalismos privilegiados (ver Antropolítica, 16, 2004), ilustra bem a que ponto as 
atividades dessas corporações são partes constitutivas e indispensáveis de um mesmo processo. 
Processo cuja extensão é muito mais ampla e significativa do que aquele em que se produzem as 
práticas predatórias propriamente ditas porque abarca, de um lado, a criação de condições de 
possibilidade políticas dessas práticas e, de outro, a mobilização de uma ordem jurídica que tem se 
mostrado incapaz de exercer um controle sobre as atividades dessas corporações. A partir de um 
estudo de caso (o da companhia Anvil Mining) pretendemos ilustrar as duas dimensões desse 



processo. Em primeiro lugar, a criação, pelo Canadá, de um verdadeiro « paraíso de tolerância » 
feito sob medida para acolher, com imensas vantagens sobretudo fiscais, empresas mineradoras do 
mundo inteiro. E em segundo lugar, as consequências propriamente jurídicas dessa política que 
assegura a essas corporações uma liberdade quase completa de ação que se materializa nas formas 
mais variadas de graves violações dos direitos humanos. 
 
 
 
Fernando de Barros Filgueiras (UFMG) GT08  
 
Desenvolvimento institucional e controle da gestão pública: uma análise do sistema de 
accountability brasileiro 
O objetivo do paper é fazer uma análise do sistema de instituições de accountability do Estado 
brasileiro, com base na interação entre as instituições de controle e seus resultados para o controle 
da gestão pública e da corrupção. Empregamos como metodologia uma análise processual, 
rastreando os processos de controle que tiveram origem no Programa de Sorteios Públicos da 
Controladoria-Geral da União, tendo em vista as irregularidades detectadas nos relatórios de 
auditoria e processadas no conjunto das instituições, dentre elas o Ministério Público Federal, o 
Tribunal de Contas da União, a Polícia Federal e a Justiça Federal. Reconstruímos a cadeia 
processual da interação entre as instituições de accountability, de forma a avaliar a sua eficácia e 
efetividade para o exercício do controle da gestão pública e dos indícios de corrupção detectados. 
Também enfocamos uma metodologia qualitativa, por meio da qual avaliamos a interação entre as 
instituições por meio de entrevistas realizadas com dirigentes da CGU, do MPF, do TCU, da Polícia 
Federal e da Justiça Federal. 
 
 
 
Fernando de Castro Fontainha (IESP-Uerj) GT18  
 
Fabricando vocação, mérito e moralidade: candidatos a juiz na França e seus dossiês! 
O trabalho visa abordar uma etapa preparatória do concurso nacional da magistratura francesa 
como um processo interativo: a formação de ferramentas cognitivas antes da realização do 
concurso. Ou, ainda: como os candidatos ao concurso "fabricam" seus dossiês de candidatura. Para 
tanto, utilizamos uma análise qualitativa documental realizada em 750 dossiês de candidatura ao 
concurso 2007, examinados durante estágio de pesquisas na Escola nacional da Magistratura 
Francesa em maio e junho de 2008. Do ponto de vista teórico, utilizamos o interacionismo 
estratégico de Erving Goffman para tentar compor o sentido da construção contextual de 
categorias centrais como mérito, moralidade, vocação e motivação dos candidatos ao concurso. 
 
 
 
Fernando Henrique Eduardo Guarnieri (IESP/Uerj), Lara Mesquita Ramos (Uerj / CMSP) GT27  
 
Incentivos institucionais para a formação de coligações em eleições executivas no Brasil 
Muitos são os estudos que se debruçam sobre as coligações. Em sua maioria esses trabalhos têm a 
coerência ideológica das alianças partidárias. Sona Golder abre uma nova vertente nesta agenda ao 
buscar a lógica por trás das coligações. Sua preocupação é definir quais características institucionais 
favorecem a formação de coligações, além de buscar suprir a carência de análises comparativas 
sobre o tema. Spoon & West (2013) também buscam compreender os incentivos institucionais que 



levam os partidos a formarem coligações, mas nesta feita o foco são as eleições presidenciais na 
Europa e América do Sul. Este paper se propõe, seguindo a esteira de Spoon & West, investigar os 
incentivos institucionais para a formação de alianças em eleições executivas no Brasil, focando na 
disputa para os governos estaduais. Acreditamos que, mesmo não sendo possível replicar fielmente 
o modelo das autoras, um estudo com esse escopo, buscando estudar os incentivos institucionais 
que levam os partidos a entrar ou abandonar uma disputa para cargo executivo, além de inovar em 
relação à abordagem usual dada ao tema no Brasil, pode jogar luz sobre o funcionamento do 
sistema eleitoral e partidário no país. 
 
 
 
Fernando Meireles (UFMG), Vinícius Silva Alves (UNB) GT27  
 
Desempenho macroeconômico e polarização ideológica na América Latina 
A polarização ideológica em um sistema partidário tem influência fundamental nos custos de 
cooperação interpartidária e na incidência de gridlocks. Na América Latina, em particular, elevada 
polarização também é frequentemente apontada como uma das causas da instabilidade política e 
das quebras democráticas comuns no passado. Apesar da importância destas consequências, 
praticamente inexistem estudos explicando a variação na polarização nos sistemas partidários 
latino-americanos em primeiro lugar. Neste paper, buscamos preencher esta lacuna através da 
análise dos dados de todos os partidos com representação na câmara baixa em 18 países da 
América Latina entre 1979 e 2012, classificados ideologicamente segundo três critérios diferentes 
encontrados na literatura especializada. Empregando modelos de dois estágios para contornar 
problemas de endogeneidade, encontramos evidências para a hipótese corrente de que crises e 
fraco desempenho econômico aumentam a polarização ideológica nas câmaras baixas da região. De 
todo modo, os dados também mostram que a polarização diminuiu nos últimos anos na maioria dos 
países do Continente, especialmente nos da América Central. 
 
 
 
Fernando Polenz Wielewicki (UFRGS) GT14  
 
Anarquismos, mobilização social e disputas sobre o político 
No contexto de mobilização política que marcou o ano de 2013 no Brasil, tornou-se notável a 
insuficiência ou a inadequação de abordagens midiáticas e acadêmicas sobre perspectivas 
anarquistas. Este trabalho, produto de uma pesquisa etnográfica realizada com sujeitos e 
coletividades anarquistas em Porto Alegre, é uma tentativa de lançar luz sobre a diversidade 
ideológica, teórica e política anarquista no contexto local. Buscou-se ilustrar a articulação da 
pluralidade da existência anarquista na capital gaúcha em torno de dois paradigmas permeáveis e 
dialógicos: o anarquismo social organizado e o anarquismo pós-esquerdista. A partir da análise de 
material etnográfico, estabeleceu-se a compreensão de que o anarquismo local consiste na 
rejeição, através de discursos e práticas, do status quo do sistema capitalista e do Estado, opondo-
se às formas diversas da exploração humana e à relação travada entre a humanidade e a natureza 
neste modo de produção, bem como afirmando a necessidade da construção de outra 
sociabilidade. Por fim, conclui-se pela pertinência de análises voltadas a movimentos sociais que 
fogem à compreensão da esfera institucional e representam uma afronta a sua lógica. 
 
 
 



Fidel Pérez Flores (UNB), Daniel Jatobá (UNB) GT24  
 
Tamanho é documento? Uma comparação dos efeitos do aumento da presença econômica 
chinesa na arena política doméstica de três países da América Latina: Brasil, Venezuela e 
Nicarágua. 
O fenômeno da crescente presença da China em diversos países da América Latina tem produzido 
efeitos diferenciados nas arenas políticas nacionais. A relevância do seu papel como parceiro 
comercial, investidor e financiador de projetos sociais e de infraestrutura impacta não apenas na 
formação de novos vértices de poder na região latino-americana como também se reflete cada vez 
mais na configuração de clivagens específicas nas arenas políticas nacionais. O objetivo do artigo é 
analisar comparativamente as reações domésticas ao aumento da presença chinesa em três países 
latino-americanos de distinto porte – Brasil, Venezuela e Nicarágua –, assim como expandir a 
análise sobre a ascensão de novos atores globais para um olhar mais atento sobre os diversos graus 
de politização doméstica da agenda de política externa e inserção internacional dos países latino-
americanos. 
 
 
 
Filipe Mendes Motta (UFMG) SPG15 
 
Qual desenvolvimento? Conflito e deliberação na Serra do Gandarela 
Nosso objetivo é contribuir para a superação da dicotomia entre conflito e teoria deliberativa, 
tendo como referência empírica a reconstituição do debate público sobre a definição do futuro da 
Serra do Gandarela, na região central de Minas Gerais, que desde 2009 tem mobilizado atores da 
sociedade civil, do poder público e do setor privado (minerador) do país. A questão Gandarela 
coloca em choque dois modelos de desenvolvimento para a região do quadrilátero ferrífero: a 
exploração do minério de ferro e a preservação ambiental por meio de unidades de conservação. 
Partimos da hipótese que algumas das situações de conflito que têm ocorrido na questão 
Gandarela podem contribuir para a emergência de momentos que fomentam o debate público. Por 
meio da realização de entrevistas com os atores envolvidos, pretendemos identificar os momentos 
de conflito e negociação que integram o processo, buscando identificar como esses conflitos dão 
insumos para que os processos deliberativos ocorram. Palavras-chave: conflito, teoria deliberativa, 
Serra do Gandarela. 
 
 
 
Flavio Carvalhaes (UFRJ) GT25  
 
Os padrões de alocação do ensino superior no mercado de trabalho 
Nessa pesquisa, pretendo investigar o padrão de alocação que diferentes áreas de graduação e pós-
graduação no ensino superior no Brasil têm em relação ao mercado de trabalho. Mobilizando dados 
sobre a área de ensino superior concluída e ocupações presentes no Censo 2010, é possível, através 
de técnicas estatísticas que investigam segregação, entender em que medida diferentes áreas de 
formação no ensino superior têm uma conexão forte ou não com o mercado de trabalho. Nesse 
sentido, é possível investigar de forma desagregada, por curso e ocupação, perguntas 
sociologicamente relevantes como o grau de associação de diferentes diplomas com distintos 
setores do mercado de trabalho. Mobilizando a literatura sobre transições da escola para o 
trabalho, além de traçar um panorama sobre o Brasil, também estabeleço um quadro comparativo 



com a Alemanha e Estados Unidos, e problematizo como diferentes formatos institucionais têm 
consequências distintas na ligação entre escolaridade e trabalho nos diferentes países. 
 
 
 
Flavio Madureira Heinz (LabConeSul), Marcelo Vianna (PUCRS) GT13  
 
Elites estatais no sul do Brasil: prosopografia da alta administração pública republicana no Rio 
Grande do Sul, 1889-1937 
A pesquisa investigou trajetórias de membros da alta administração pública e da elite política do 
Estado do Rio Grande do Sul no período da Primeira República, estendendo-se um pouco além, até 
1937, data que marca o fim do primeiro período Vargas e o fechamento do sistema político 
representativo no país. O estudo lança luz sobre o perfil social e profissional de 130 altos 
funcionários e homens políticos atuantes ou oriundos do estado, em nível regional ou nacional. 
Pela metodologia – prosopografia – e critérios de análise utilizados, o trabalho busca também a 
realização de comparações com estudos anteriores existentes sobre elites políticas em outros 
estados brasileiros, ampliando o conhecimento acerca da atuação dos grupos políticos regionais do 
Brasil na Primeira República. Ao fazê-lo, a pesquisa relativiza a perspectiva particularista que 
dominou por muito tempo a historiografia política regional sobre o Rio Grande do Sul, embora 
reafirme alguns aspectos historicamente associados ao republicanismo do sul do país, como a baixa 
renovação de quadros políticos e, por conseguinte, a longevidade das carreiras públicas na política 
e na alta administração pública. 
 
 
 
Flávia Biroli (UNB) GT10  
 
Divisão sexual do trabalho e democracia 
As teorias políticas feministas contemporâneas têm contribuído para o avanço das análises teóricas 
e empíricas sobre a democracia. Conjunto diverso de abordagens, têm em comum a crítica à 
dualidade entre a esfera pública e a esfera privada. O paper analisa seu impacto pelo prisma da 
relação entre divisão sexual do trabalho e democracia. Considera diferentes abordagens em busca 
de colaborar para a construção de um modelo de análise da democracia no qual essas conexões 
ganhem centralidade. A análise se organiza nos tópicos: (a) a atribuição prioritária de atividades 
que se passam na esfera doméstica às mulheres; (b) a correlação entre o exercício das atividades 
domésticas e de cuidado pelas mulheres e a baixa remuneração (ou ausência de remuneração) 
nessas atividades; (c) a correlação entre o exercício das atividades domésticas e de cuidado pelas 
mulheres e as clivagens de gênero no acesso a tempo livre e para atividades profissionais e 
políticas; (d) o impacto conjunto dos três problemas anteriores para a democracia, uma vez que 
restringem a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres nos âmbitos doméstico/familiar, do 
trabalho remunerado e da política.  
 
 
 
Flávia Roberta Babireski (UFPR) SPG14 
 
Manifestos partidários: a direita no Brasil, Chile e Uruguai 
O objetivo da pesquisa foi identificar os posicionamentos políticos dos partidos de direita, buscando 
observar os diferentes posicionamentos entre eles, como também entre as diretas do Brasil, Chile e 



Uruguai. Os partidos analisados foram Democratas (DEM) e Partido Progressista (PP) do Brasil, do 
Chile o Unión Demócrata Independiente (UDI) e o Renovación Nacional (RN), do Uruguai o Partido 
Nacional (PN). Para atender ao objetivo da pesquisa foram analisados os manifestos, programas e 
ideários partidários e outros documentos partidários públicos disponíveis nos sites dos partidos. A 
metodologia empregada neste trabalho é a desenvolvida pelo Manifesto Research Group 
(MRG/CMP), que busca analisar os documentos de acordo com a classificação da unidade de 
análise, a quasi-sentence, em uma das 56, divididas em sete eixos temáticos. Também foi utilizado o 
índice de mensuração ideológica, a Rile. O resultado da pesquisa demonstrou que há diferenças nos 
posicionamentos dos partidos de direita. As legendas chilenas demonstram uma postura mais 
conservadora enquanto as brasileiras e uruguaia colocam maior ênfase na defesa da atuação do 
Estado nas áreas como educação e saúde. 
 
 
 
Flávia Rodrigues Castro (UFF) GT29  
 
Segurança internacional e política externa brasileira: articulações pós-Guerra Fria 
O presente artigo discute a mudança do perfil de atuação da política externa brasileira diante da 
emergência de novas normas de intervenção que marcam a agenda da segurança internacional no 
período pós-Guerra Fria e como esta transformação impacta setores domésticos. Com o processo 
de alargamento do conceito de segurança, a partir dos anos 1990, houve certo distanciamento da 
política externa brasileira em relação aos princípios de soberania e não intervenção que até então 
pautaram a agenda. O objeto deste artigo consiste, assim, em analisar se a resposta da política 
externa brasileira ao novo cenário internacional gerou alterações domésticas no campo da 
interação entre Diplomacia e Defesa. A hipótese a investigar é: a mudança no perfil de atuação da 
política externa brasileira, em resposta à emergência de um novo padrão de segurança 
internacional e em busca da projeção do poder nacional, cria condições para um esforço doméstico 
no sentido da articulação entre a Diplomacia e a Defesa, até então marcadas por trajetórias 
paralelas.  
 
 
 
Francisco Cristiano Lopes (Ufpe) GT04  
 
Avaliação dos websites governamentais dos estados do nordeste brasileiro sob a perspectiva dos 
graus de democracia digital  
O presente estudo tem como objetivo analisar como as Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TCIs) estão sendo empregadas pelos governos estaduais do nordeste brasileiro para fomentar a 
participação democrática, a partir das potencialidades da Internet e da percepção de graus de 
democracia digital. A pesquisa utilizou um questionário fechado para se analisar os portais 
governamentais através de metodologia quantitativa e qualitativa. Os resultados parciais do estudo 
foram apresentados em três partes. Num primeiro momento delineou-se um breve quadro teórico-
conceitual sobre as perspectivas e funções do governo eletrônico em torno das potencialidades 
políticas das TCIs. Em seguida, propôs-se um debate sobre democracia digital, tendo por referencial 
teórico as ideias de Gomes e Silva. Por fim, será exposto o resultado de pesquisa empírica sobre 
graus de democracia digital existente nos websites oficiais dos governos estaduais do nordeste 
brasileiro. Palavras-chave: governo eletrônico, democracia digital, sociedade da informação.  
 
 



 
Francisco Eduardo Beckenkamp Vargas (Ufpel), Ana Cristina Porto Fabres (Ufpel) GT41  
 
Mercado de trabalho e relações de gênero num contexto de desenvolvimento regional: o caso do 
polo naval de Rio Grande-RS 
Este trabalho tem como objetivo analisar as transformações no mercado de trabalho e nas relações 
de gênero no contexto de implantação do polo naval de Rio Grande-RS. Nos últimos anos, a região 
de Rio Grande vem experimentando um forte crescimento econômico decorrente da recente 
implantação de um polo naval destinado a atender as demandas de produção de petróleo e gás no 
Brasil. Neste sentido, observa-se um forte crescimento do emprego formal, particularmente no 
setor industrial, reduto tradicionalmente masculino. No entanto, o impacto desse desenvolvimento 
recente não se faz notar apenas na indústria de transformação, mas, igualmente, no conjunto do 
mercado de trabalho local, produzindo uma importante mobilidade ocupacional. As políticas e as 
práticas de qualificação profissional implementadas localmente também constituem um cenário no 
qual as relações de gênero são produzidas/reproduzidas. Analisa-se, pois, esse conjunto de 
transformações tanto em seus aspectos quantitativos, medindo-se a participação de homens e 
mulheres nos diversos setores da atividade econômica, quanto qualitativos, apreendendo-se as 
práticas e representações dos atores sociais nesse mercado. 
 
 
 
Francisco Josué Medeiros de Freitas (Uerj) GT03  
 
Entre lulismo e petismo: as desigualdades sociais e as concepções políticas das classes 
trabalhadoras  
Esse artigo pretende discutir de que forma as persistentes e estruturais desigualdades sociais 
brasileiras impactaram nas concepções políticas do principal instrumento coletivo organizado pelas 
classes trabalhadoras, o PT, e que formam o lulismo, cujo êxito resulta da sua capacidade de 
apresentar não somente um tratamento objetivo para o problema da desigualdade como também 
por organizar uma narrativa que vincula a modernização do Brasil à resolução desse problema. 
Trata-se de uma investigação em ciência política, porém sem argumentar a partir dos números da 
ascensão social ou das políticas públicas (bolsa família). O que importa são as concepções políticas 
que fazem o petismo e o lulismo. O marco teórico é aquele elaborado por E. P. Thompson em suas 
pesquisas sobre classes sociais na Inglaterra, cujo centro são os valores culturais e simbólicos que 
marcam a sociabilidade dos trabalhadores e que impactam em suas concepções políticas. A partir 
disso definimos três eixos nos quais a desigualdade marcou os valores e visões de mundo das 
classes trabalhadoras brasileiras, para em seguida analisar como o petismo e o lulismo formularam 
suas concepções reagindo a esses três eixos.  
 
 
 
Francisco Thiago Rocha Vasconcelos (USP) GT13  
 
O “campo da segurança pública” no Brasil: cientistas sociais como grupo dirigente? 
Neste trabalho analisamos a mobilização de cientistas sociais para se constituírem como grupo 
dirigente na área da segurança pública, seus mecanismos de legitimação e suas dificuldades. Um 
processo que remonta à transição democrática e que ganha forma nos anos 2000, quando se 
constitui um “campo da segurança pública”, convergência entre as arenas de políticas públicas e o 
espaço das instituições de ensino superior. Abordamos um trabalho coletivo com a finalidade de 



garantir às disciplinas das ciências sociais uma melhor posição na hierarquia na universidade, que 
permita aos pesquisadores ocuparem posições de influência política, na gestão pública e na 
inserção de novos conteúdos e perfis de formação profissional na segurança pública. Utilizamos a 
noção de campo científico (Bourdieu) como recurso de análise das disputas materiais e simbólicas 
que se estabelecem entre grupos de cientistas sociais vistos ao mesmo tempo como: grupos 
intelectuais, produtores de ideias concorrentes em uma “comunidade científica”; segmentos 
profissionais, de portadores de um mesmo tipo de competência técnica; e grupos políticos, 
voltados à criação de novos regulamentos e de novas agências governamentais.  
 
 
 
Frederico Vieira (UFMG) GT07  
 
Subjetivação política e assujeitamentos em tempos de seca urbana no sudeste brasileiro: cenas 
de dissenso no espaço público  
O artigo adota como ponto central a investigação dos sujeitos e de suas subjetividades estético-
políticas reveladas pelo conflito de interesses entre sociedade, Estado e iniciativa privada no uso e 
gestão das águas. Centra-se na análise das cenas de dissenso presentes nesse campo, seja pela 
pluralidade e singularidades subjetivas que expressam, seja pelos assujeitamentos políticos e 
sociais promovidos na disputa pela água. O contexto analisado considera o recente período de seca 
no Brasil, especialmente no espaço urbano paulista, em que a inédita escassez ou a falta absoluta 
de água é responsável por uma reconfiguração das relações entre os sujeitos, e mesmo por 
profundas transformações sociais e territoriais. A análise elege como ponto de partida as imagerias 
e escrituras circundantes da cena de dissenso "Sereia da Cantareira", em que a linguagem online de 
um irônico protesto enuncia e narra, em texto, som e imagem, os tipos e modos de subjetivação 
gerados no bojo das tensões próprias ao contexto da estética e da política na situação da seca. 
 
 
 
Frederico Normanha Ribeiro de Almeida (Unicamp), Rodolfo Liberato de Noronha (Unirio) GT18  
 
Advogando nas ruas: advocacia em protestos urbanos em São Paulo e no Rio de Janeiro (2013-
2015) 
O objetivo deste trabalho é apresentar resultados de uma pesquisa exploratória sobre o perfil e a 
atuação de advogados durante os protestos urbanos ocorridos no Brasil a partir de junho de 2013. 
Naquele momento, atos inicialmente convocados contra o aumento de tarifas de transporte 
público converteram-se em grandes movimentos de protesto com agendas e integrantes 
heterogêneos nos principais centros urbanos do país. O estudo foca a atuação de advogados no 
acompanhamento dos protestos e na defesa de manifestantes presos em inquéritos policiais e 
ações judiciais. Dialogando com a literatura ainda em desenvolvimento sobre aqueles protestos, 
mas também com os estudos sobre advocacia popular, advocacia de causas coletivas e sociologia 
das profissões jurídicas, o presente trabalho pretende mapear os diferentes perfis e identidades 
profissionais, bem como as diferentes formas de atuação e de relação entre ativismo político e 
ativismo jurídico verificadas entre os advogados estudados. O trabalho baseia-se em entrevistas 
com advogados atuantes em São Paulo e no Rio de Janeiro e na observação de sua atuação durante 
os protestos. 
 
 
 



Gabriel Avila Casalecchi (UFMG) SPG04 
 
O legado democrático e o compromisso com a democracia: evidências e mecanismos na América 
Latina 
A partir de análises com modelos hierárquicos como o survey Barômetro das Américas, o presente 
trabalho demonstra que o legado democrático de um país é um fator decisivo para as atitudes 
democráticas dos seus cidadãos. Pessoas que vivem em uma nação cujas instituições democráticas 
operam a longo prazo, ainda que com eventuais rupturas, têm maior compromisso com a 
democracia, independentemente da riqueza do país, das suas condições socioeconômicas e das 
percepções acerca do governo e da economia. Esse resultado tem importantes implicações para a 
literatura da legitimidade democrática, especialmente para as novas democracias, que serão 
discutidas no decorrer do artigo. 
 
 
 
Gabriel da Silva Vaccari (UFSM) GT13  
 
O empresariado como ator político: a política monetária do governo Dilma sob a ótica da FIESP e 
da FEBRABAN (2011-2014) 
O presente trabalho visa analisar as relações estabelecidas entre as elites empresariais industrial e 
financeira e a política econômica implementada pelo Estado brasileiro durante o governo Dilma 
Rousseff, entre 2011 e 2014. Para tanto, tomaremos como objeto central desta pesquisa o conjunto 
de avaliações, posicionamentos e ações empreendidas pela Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (FIESP) e pela Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN) referentes à política 
monetária levada a cabo pelo Banco Central, tendo como núcleo de análise o estabelecimento da 
taxa básica de juros da economia (SELIC). 
 
 
 
Gabriel de Barcelos Sotomaior (Unicamp) SPG03 
 
Imagens e movimentos: o videoativismo nos protestos de 2013, no Brasil 
Esta comunicação apresenta o meu projeto de pesquisa atual, que tem como proposta estudar a 
história das manifestações ocorridas no Brasil em junho de 2013 (e ao longo do mesmo ano), a 
partir de suas imagens em movimento, mais especificamente a partir de seis documentários (Com 
vandalismo, A partir de agora, Junho, Crônica de uma obra aberta, 30 centavos e Rio em chamas). 
Dentro deste processo, proponho uma análise baseada na relação entre cinema e história; nas 
leituras imagéticas do "instante" das ruas, em seus "agoras" e também em suas ressignificações, 
apropriações e reapropriações. Também na política captada através das imagens do mundo em seu 
transcorrer, em seu devir e conflito; nas representações em choque, internas e externas ao filme; 
da diversidade subjetiva das ruas, visível através da imagem; além da abordagem sobre as 
transformações recentes, ocorridas comas novas tecnologias e as diferentes formas de organização 
política. 
 
 
 
Gabriel Eduardo Vitullo (UFRN) GT10  



 
Da “sobrecarga de demandas” às “democracias iliberais”: a 40 anos do Relatório da Comissão 
Trilateral 
Com este trabalho, busca-se realizar uma análise crítica de duas obras que expressam, de modo 
emblemático, o movimento de contestação aos avanços democráticos e igualitaristas 
experimentados por diversas sociedades nas décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial. 
Faz-se referência ao The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the 
Trilateral Commision, redigido por Huntington, Crozier e Watanuki, publicado em 1975, e a The 
Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, escrito pelo intelectual índio-
estadunidense Fareed Zakaria. Ambas obras, plenamente atuais, compartilham, além da mesma 
perspectiva ideológica, o fato de apontarem para uma audiência mais ampla que o público 
acadêmico. São obras que desempenham uma função político-pedagógica muito concreta: a de 
influenciar os tomadores de decisão e, também, a de colaborar na fabricação de um novo 
consenso, direcionado a neutralizar as conquistas democráticas alcançadas pelas classes populares 
depois de árduas lutas e reinstaurar, no seu lugar, um tipo de discurso e de regime sociopolítico 
que, de algum modo, venha a recuperar os elementos basilares da pax liberal oitocentista. 
 
 
 
Gabriel Rabelo de Oliveira (UFF) GT20  
 
Alain Badiou, Marx e a Comuna de Paris: uma abordagem crítica da ideia do comunismo de Alain 
Badiou  
Na esteira da crise financeira global, levantamentos populares em diversas partes do mundo, 
incluindo o Brasil, recolocando novos desafios para a teoria política, temas como o papel da 
violência em uma política de emancipação, eleições, Estado e ruptura, têm reaparecido em um 
ambiente de radicalizações, recolocando novos desafios, particularmente para aqueles que se 
identificam com uma perspectiva crítica marxista. Autores como Alain Badiou, e Slavoj Zizek e 
outros, que combinam uma crítica contundente da sociedade capitalista a um profundo 
questionamento dos princípios e valores hegemônicos na esquerda marxista têm ganhado 
repercussão nos meios acadêmicos, particularmente entre a juventude. Nosso objetivo neste 
trabalho será realizar uma análise crítica dos pressupostos teóricos da 'Ideia do Comunismo' de 
Badiou, confrontando-o com a compreensão clássica do marxismo e seu legado, especialmente em 
torno da interação entre a economia, política, Estado e ruptura, buscando compreender em que 
medida este autor tem trazido contribuições novas aos problemas atuais e em que medida o 
debate clássico tem sido recolocado. 
 
 
 
Gabriela da Silva Tarouco (Ufpe) GT27  
 
Delegação ou partilha: o papel dos partidos na governança eleitoral 
Este artigo procura identificar os mecanismos através dos quais os partidos políticos podem afetar a 
integridade das eleições. Há na literatura um debate que contrapõe dois efeitos diferentes 
esperados da participação dos partidos políticos nas instituições de governança eleitoral: os 
partidos, quando gestores dos processos eleitorais, poderiam tanto manipular tais processos 
quanto evitar fraudes e manipulações ao fiscalizar uns aos outros. Por outro lado, quando os 
partidos delegam a gestão das eleições a órgãos não partidários, podem tanto impedir a si mesmos 
de manipular o processo quanto abdicar de fiscalizar diretamente os gestores. Este trabalho 



pretende descrever a atuação dos partidos dentro das instituições de governança eleitoral e 
identificar como eles atuam na gestão eleitoral.  
 
 
 
Gabriela Figueiredo Netto (USP), Bruno Wilhelm Speck (USP) GT16  
 
Eleições 2014: uma análise sobre o financiamento de campanha dos candidatos pastores 
O crescimento do número de parlamentares evangélicos ao longo das últimas legislaturas 
acompanha o crescimento populacional de brasileiros evangélicos em todo o Brasil. Esta lógica faz 
sentido a partir do momento em que o eleitorado evangélico passa a buscar opções de candidatos 
que possam vir a representar seus interesses no Parlamento em concordância com os princípios da 
religião, e há também o crescimento de candidatos que se utilizam do discurso da religião para 
atraírem votos dos fiéis. Os candidatos que declaram seu nome de urna como "Pastor" já enviesam 
seu eleitorado-alvo como aqueles pertencentes à religião e tendem a buscar seus votos. O presente 
trabalho tem como objetivo analisar se os candidatos que se declaram pastores, e que possuem 
uma maior visibilidade nas igrejas evangélicas, têm perfil de arrecadação de recursos de campanha 
diferente dos outros candidatos e necessitam de um menor financiamento de campanha para 
conseguirem se eleger, ou seja, se a menor arrecadação e despesa causa impacto em sua votação. 
O objetivo é analisar os candidatos pastores para Deputado Estadual e Federal em todos os estados 
na eleição de 2014, em contraposição com os outros candidatos.  
 
 
 
Gabriela Pandeló Paiva (Ufscar) SPG10 
 
Análise da construção da imagem do usuário de drogas nos documentários “Cortina de Fumaça” e 
“Quebrando o Tabu” 
As mudanças sobre a política de drogas adotadas por diversos países do mundo, bem como a 
recente quebra de paradigmas sobre o consumo de maconha vêm demandando novas maneiras de 
se pensar esse tema. A propagação de imagens implantada no inconsciente da população é 
essencial para a construção de uma opinião pública acerca de qualquer tema relevante no critério 
da mídia. Dessa maneira, propõe-se a análise da construção da imagem dos usuários de drogas, 
especialmente de maconha, a partir de dois documentários “Cortina de Fumaça” e “Quebrando o 
Tabu”, que percorrem caminhos diferentes ao tratarem da mesma temática, gerando então 
soluções distintas para o problema de drogas no país. 
 
 
 
Gabriela Perin (UFRGS) SPG16 
 
A Política de Segurança Alimentar em Porto Alegre: uma análise da rede de equipamentos 
públicos 
Em 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU) analisou os maiores problemas mundiais e 
estabeleceu oito Objetivos do Milênio que devem ser atingidos por todos os países até 2015. O 
primeiro deles é a erradicação da extrema pobreza e da fome, razão pela qual, em 2003, o Governo 
Federal criou a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, também conhecida como 
Programa Fome Zero. Com a Emenda Constitucional 64, promulgada em 2010, o direito à 
alimentação passou a ser considerado um direito social dos cidadãos e um dever do Estado, 



tornando obrigatórias políticas públicas voltadas para pessoas em situação de insegurança 
alimentar e nutricional. No entanto, ainda que a alimentação seja considerada um direito social, as 
formas de implantação de programas e ações que assegurem esse direito são variáveis. Sendo 
assim, este trabalho analisa a rede de equipamentos públicos de alimentação e nutrição em Porto 
Alegre (cozinhas comunitárias, restaurantes populares e banco de alimentos), para que sejam 
elaborados eventuais ajustes na política, visando a aprimorá-la e, por fim, melhorar as condições de 
segurança alimentar e nutricional da população.  
 
 
Gabriella Hauber Pimentel (UFMG), Rousiley Celi Moreira Maia (UFMG) GT22  
 
Os media enquanto partes de um sistema deliberativo: uma análise comparada de dois 
momentos distintos de deliberação sobre a redução da maioridade penal no Brasil 
Este artigo tem como objetivo analisar a deliberação mediada sobre a redução da maioridade 
penal, um assunto bastante discutido no Brasil. Através de uma análise comparativa entre dois 
momentos distintos de deliberação sobre ao tema – um em 2013 e outro em 2015 –, busca-se 
examinar distintos mecanismos que desencadeiam o debate público. Tendo em mente os media 
enquanto uma parte do sistema deliberativo, o interesse deste artigo é analisar o comportamento 
dos media nesses dois momentos de discussão: um fomentado pelos media de massa (2013) e 
outro pelo Congresso Nacional (2015). O recorte analítico será a Folha de São Paulo Online. A 
análise comparativa focalizará os seguintes elementos: os atores que são convocados pelos media; 
os argumentos em circulação; a presença de histórias de vida e retomadas de casos de atos 
infracionais; a caracterização dos atos infracionais e dos adolescentes; e a presença de propostas 
alternativas à redução. 
 
 
 
Gemael Chaebo (UFMS) GT30  
 
Possibilitando a participação social na implementação de políticas públicas: reflexões sobre a 
abordagem de coprodução 
Este artigo aborda a questão da participação social na implementação de políticas públicas, com a 
intenção de traçar algum direcionamento capaz de concretizar a inclusão dos cidadãos nessa etapa 
do policy cycle. Sugere-se a abordagem de 'coprodução' como um caminho promissor para 
operacionalizar a participação social na etapa de implementação. Defensores dessa abordagem 
consideram os usuários das políticas como elemento ativo da dinâmica de implementação, 
fornecendo inputs essenciais para a efetiva entrega do serviço público. Alford (1998) considera que 
dentre as formas de participação discutidas na literatura, a coprodução é a "estrada menos rodada" 
na tentativa de entender a dinâmica de implementação de políticas, um potencial que segundo 
Bovaird (2007) continua sendo subestimado. Contribuindo com a não materialização desse 
potencial está o pouco diálogo entre os conceitos abordados pelos defensores da abordagem. 
Desta forma, a contribuição deste artigo é apresentar reflexões que auxiliem na estruturação de um 
modelo conceitual que englobe os múltiplos conceitos identificados na literatura, visando 
operacionalizar a participação social na etapa de implementação. 
 
 
 
Gerciane Maria da Costa Oliveira (Ufersa) GT02  



 
Autenticidade, produção coletiva e mercado de pintura: o caso do artista naif Chico da Silva 
Este trabalho visa problematizar a constituição de padrões de autenticidade em meio à dinâmica 
mercadológica de pintura. Desta maneira, o comércio pictórico “Chico da Silva” se expressa como 
um caso interessante para refletir sobre a imputação de valores à obra artística (financeiros e 
simbólicos) operada pelas mediações (humanas, materiais e institucionais). Pintor naif de 
reconhecimento internacional, Silva (1910-1985) promoveu um jogo paradoxal entre cópia e 
original, pondo em causa a própria noção de autenticidade das suas composições ao envolver 
terceiros na sua dinâmica produtiva. A proliferação da maneira “Chico da Silva” de pintar para além 
das primeiras oficinas coletivas resulta na organização de um mercado homogêneo e massivo em 
torno do nome do primitivo na Fortaleza de 1960 e 1970. Sendo a autenticidade um valor cardinal 
tanto para as práticas artísticas como para as comerciais, competiu ao mercado, na figura dos 
intermediários mais próximos de Chico e do próprio artista, acionar estratégias, mais ou menos 
elaboradas, de autenticação e singularização pautadas em expedientes intrínsecos e extrínsecos a 
suas obras.  
 
 
 
German Soprano (Conicet / UNQ) GT17  
 
El Ejército Argentino: de la Doctrina de la Seguridad Nacional a la definición de nuevas 
concepciones sobre la defensa en democracia  (1983-2014) 
Este trabajo propone estudiar concepciones militares acerca de la política de defensa y de 
seguridad internacional de la Argentina entre 1983 y 2014. Nos centraremos en el análisis de 
artículos publicados por oficiales del Ejército en la Revista de la Escuela Superior de Guerra. Nos 
interesa abordar cómo comprendieron diferentes ideas, eventos, procesos, actores e instituciones 
de alcance nacional, regional e internacional. En particular, reconocer cómo la Doctrina de la 
Seguridad Nacional continuó siendo una referencia para el pensamiento militar en los primeros diez 
años de democracia. Y también cómo desde la década de 1990 se instalaron tensiones entre, por un 
lado, la distinción entre "defensa nacional" y "seguridad interior", y la emergencia de las "nuevas 
amenazas". Y, por otro lado, entre la "misión principal" –defensa exterior contra amenazas militares 
estatales- y el creciente rol de las "misiones subsidiarias" de las Fuerzas Armadas –operaciones 
multilaterales de Naciones Unidas, de seguridad interior previstas por la ley, de apoyo a la 
comunidad nacional o de países amigos, y que aporten a la construcción de un sistema de defensa 
subregional. 
 
 
 
Gessica Santana Rodrigues (UFS) GT14  
 
“O princípio libertário”: uma análise em torno da causa da Educação Popular do CESEP – Centro 
Sergipano de Educação Popular 
Esse estudo analisa a construção da educação popular enquanto movimento organizado no Estado 
de Sergipe, compreendendo os diferentes contextos e dinâmicas que possibilitaram a composição 
de um cenário de mobilizações e engajamento em torno da causa. A análise parte do Centro 
Sergipano de Educação Popular (CESEP), organização criada em 1988, com intuito de apoiar, 
assessorar e formar movimentos e organizações sociais existentes no Estado. A partir de uma 
investigação que dá ênfase à construção da causa enquanto problema público, o estudo permite 
compreender como a educação popular entra para a agenda de debates do Estado e como se 



manteve e se modificou ao longo do tempo, possibilitando diferentes formas de participação e 
dinâmica política, e ainda como transformações ocorridas em diferentes contextos sociais 
impulsionam e modificam práticas de mobilizações e desmobilizações coletivas, e assim compõem 
diferentes significados, engajamentos e legitimidade a causa. 
 
 
 
Giane Silvestre (Ufscar), Maria Carolina Camargo Schlittler (Ufscar), Jacqueline Sinhoretto (Ufscar) 
GT01  
 
Encarcerados do Brasil: seletividade penal na gestão da riqueza e da violência 
Esta pesquisa analisou os perfis racial e etário da população prisional brasileira (entre 2005 e 2012) 
e o perfil dos adolescentes em medida socioeducativa de privação de liberdade (entre 2011 e 
2012). Entre 2005 e 2012 o encarceramento cresceu 74% no país. Verificou-se que os encarcerados 
são, majoritariamente, homens, jovens, negros, com ensino fundamental incompleto, acusados de 
crimes patrimoniais e, no caso dos presos adultos, condenados e cumprindo regime fechado, com 
penas de 4 até 8 anos. Em comparação com o Mapa da Violência (2014) nota-se que tanto o 
encarceramento como as mortes violentas no país são focalizadas sobre jovens e negros, 
mostrando as desvantagens que este grupo possui em relação à população branca no direito à vida 
e à segurança. Tal desvantagem relaciona-se com algumas características da segurança pública e do 
sistema de justiça brasileiro e de seus operadores: i) permanência de um estereótipo racializado na 
construção dos “suspeitos”; ii) vigilância focada nos conflitos ligados à circulação da riqueza, em 
detrimento da gestão da violência e iii) a gestão da violência protagonizada pela Polícia Militar, que 
pauta sua ação na lógica do “combate ao inimigo”. 
 
 
 
Gilberto Maringoni de Oliveira (UFABC) GT26  
 
Comunicações na América Latina: poder, democratização e regulação (1980-2015)  
Este trabalho busca examinar o panorama comunicacional da América Latina após o advento das 
tecnologias digitais, tendo como pontos de apoio a evolução dos negócios, as transformações 
políticas e o progresso tecnológico das últimas três décadas. A concentração de capitais e a 
internacionalização do setor está criando uma situação de verdadeiro limbo regulatório na atuação 
dos meios de comunicação. Estão em questão as legislações nacionais da área. Surgem novas 
frentes de disputa entre Estados, empresas e movimentos sociais. O desafio colocado é: como criar 
regras nacionais democráticas que regulem corporações com raio de ação supranacional? O desafio 
do poder público não está apenas em atualizar normas jurídicas estabelecidas no final do período 
do nacional desenvolvimentismo (1930-1980), e praticamente abolidas ao longo dos anos 1990. 
Está em definir marcos institucionais para uma situação inteiramente nova.  
 
 
 
Giordano Bruno Antoniazzi Ronconi (UFF) GT05  
 
A transferência de tecnologia na área da defesa: possibilidades e desafios 
O trabalho procura sistematizar os diferentes atores que englobam o processo de aquisição de 
tecnologias e de produção do conhecimento na área da defesa nacional. Utilizando um método de 
análise causal das diversas variáveis deste sistema, como forma de alcançar os objetivos propostos 



e possibilitar a prospecção de possíveis dificuldades gerais ou particulares nas variáveis, consegue-
se sistematizar este complexo de diferentes atores e relações.Com isso, é possível levantar ao 
debate certas questões sobre Estado e Estratégia, sociedade e universidade e as empresas de 
defesa nacionais e internacionais. 
 
 
 
Giovana Gonçalves Pereira (Unicamp) GT09  
 
O espaço urbano na cidade do agronegócio citrícola: O “Bairro dos Piauí” no município de 
Matão/SP  
O presente estudo se insere no contexto do Projeto Temático “Observatório das Migrações em São 
Paulo” e, objetiva elucidar sobre a presença dos trabalhadores rurais migrantes da colheita da 
laranja no interior paulista. Nesse sentido, a proposta central da pesquisa é explorar as faces do 
deslocamento espacial destes indivíduos, o qual viabiliza de forma simultânea, tanto a manutenção 
do dinamismo econômico do local de destino, quanto a permanência da migração como estratégia 
de reprodução social no local de origem. Nesse panorama, é essencial a apreensão da atuação do 
agronegócio citrícola em âmbito regional, assim como, no espaço intraurbano das cidades paulistas. 
De mesmo modo, fundamentamos nossa pesquisa pela percepção dos espaços de origem e de 
destino como fluídos. Para tanto, foram realizadas pesquisas de campo entre os anos de 2011 e 
2013, no interior de São Paulo e no Estado do Piauí. O trabalho de campo contemplou a aplicação 
de questionários, com o intuito de captarmos as trajetórias migratórias, e entrevistas em 
profundidade com a população migrante. Aferimos, por fim, que a migração é parte constituinte da 
dinâmica social em ambas as localidades estudadas.  
 
 
 
Gisela Zaremberg (Flacso México), Adrián Gurza Lavalle (USP), Ernesto Isunza (Ciesas) GT08  
 
Control democrático o democratización del control: innovación democrática en Brasil y México en 
perspectiva histórica comparada 
En las últimas décadas se han multiplicado experiencias de innovación democrática en América 
Latina. Brasil se ha destacado especialmente en este aspecto. En esta ponencia, proponemos 
comparar el caso brasilero con uno menos resonado: el mexicano. A pesar de no aparecer como un 
caso paradigmático, México cuenta con una larga trayectoria de construcción legislativa en torno a 
estos dispositivos. Sin embargo, semejante despliegue ha quedado obstaculizado a nivel de la 
implementación. ¿Por qué países con ciertas similitudes presentan resultados diferentes en lo que 
hace a alcances asumidos por los dispositivos de innovación democrática? Con base en 
herramientas provenientes del neoinstitucionalismo histórico, argumentaremos que el tipo de 
secuencia histórica que origina estos dispositivos es fundamental para entender el tipo de 
efectividad política alcanzada por los mismos. La dinámica de relacionamiento entre movimientos 
sociales, burócratas y elites, es clave para entender por qué en Brasil se obtiene una 
implementación más activa que en México. Al mismo tiempo, nos interesará mostrar la 
heterogeneidad existente dentro de los propios países. 
 
 
 
Giulio Mattiazzi (Unipd) GT23  



 
Democracia e imigração. Quantos estrangeiros cabem num Estado?  
O autor parte de uma pergunta simples e provocatória: "quantos estrangeiros cabem num Estado?" 
Pode o Estado-nação do séc. XXI reconhecer os imigrantes como parte dele? Ao analisar 
comparativamente as políticas europeias para o desenvolvimento local, a integração e a 
representação política dos imigrantes internacionais, o texto critica-as de forma inovadora, 
utilizando a teoria da transição paradigmática de Boaventura S. Santos. Baseado em dados 
empíricos primários, oriundos da pesquisa doutoral do autor (Coimbra 2014), o texto revela como 
os efeitos desagregadores obtidos pelas políticas são opostos aos objetivos coesivos propostos. 
Esta dramática conjuntura é tida como responsável pelo falhanço dos percursos de "integração" 
dos migrantes e como geradora de um impacto social disruptivo sobre o sistema democrático local, 
causando graves fenômenos de exclusão social, marginalização política e desagregação territorial. 
Para combater esta espiral depressiva, propõe-se a superação do uso de conceitos como 
"integração" e "desenvolvimento", em favor de novos conceitos e medidas locais alternativas, 
centradas em práticas interculturais e experimentações institucionais sustentáveis. 
 
 
 
Glauco Peres da Silva (USP) GT27  
 
Mesmas instituições, mesmos resultados? Avaliando o impacto da magnitude do distrito eleitoral 
sobre a concentração de votos no Brasil 
A magnitude dos distritos eleitorais é uma importante variável explicativa sobre o funcionamento 
de sistemas partidários. No caso de eleição proporcional combinada com lista aberta, como no 
Brasil, entende-se que elevadas magnitudes incentivem o voto pessoal, justificando a concentração 
espacial de votos com o consequente enfraquecimento dos partidos. Quanto maior a magnitude, 
maior o incentivo para a concentração de votos. Apesar dos diferentes distritos no Brasil possuírem 
variações de magnitude, não se pode confrontar diretamente os níveis de concentração em 
diferentes distritos, pois se assumiria implicitamente que os candidatos nestes estados sejam 
individualmente comparáveis. Entretanto, a consideração da simultaneidade das eleições entre os 
cargos para o legislativo estadual e federal cria um cenário no qual esta comparação se torna 
possível. Tem-se um caso interessante de quase-experimento para efeito da avaliação das 
diferentes magnitudes sobre a concentração espacial de votos, ao se controlar para as alternâncias 
dos indivíduos em concorrer para um ou outro cargo ao longo do tempo. A pesquisa cobrirá o 
período de 2002 a 2014 para todo o país. 
 
 
 
 
Gonzalo Adrián Rojas (UFCG), Javier Amadeo (Unifesp) GT20  
 
As classes sociais em Nicos Poulantzas e Erik Olin Wright e sua importância na análise dos 
processos políticos contemporâneos 
O objetivo do trabalho é retomar uma discussão do debate teórico sobre as classes sociais no 
interior da teoria marxista nas ciências sociais, que tem consequências teóricas e práticas. 
Focaremos o Nicos Poulantzas de matriz estruturalista nas obras Poder Político e classes sociais e As 
classes sociais no capitalismo hoje e o Erik Ollin Wright na fase anterior ao marxismo analítico no 
livro Classe, crise e estado. Os autores têm visões diferentes no interior da teoria marxista e 
contribuem ao entendimento das formações sociais capitalistas. Apresentam problemáticas 



relevantes, teóricas e/ou empíricas, para quem pretende analisar esses processos. Dividimos o 
artigo em introdução, três partes e conclusão. Na primeira exporemos a teoria das classes sociais 
de Poulantzas; na segunda a de Olin Wright, e na medida em que expomos levantamos questões 
teóricas e epistemológicas, e na terceira comparamos, destacando elementos de ruptura e 
continuidade em função do interesse e das consequências políticas no plano da prática (luta de 
classes). Na conclusão apresentamos o que pode ser de utilidade para compreender os processos 
políticos contemporâneos nas formações sociais capitalistas latino-americanas. 
 
 
 
Guilherme Felix Machado Filho (UFRJ) GT10  
 
A relação entre o espaço político instituído da Câmara dos Vereadores e o espaço instituinte das 
ruas nas manifestações de junho de 2013 
Este trabalho tem como objetivo analisar o impacto das manifestações de junho de 2013 no Rio de 
Janeiro como tema dos discursos proferidos na Câmara dos Vereadores à época. Parte-se do 
pressuposto que as manifestações ocorridas nas ruas e praças, sobretudo no centro desta cidade, 
foram acompanhadas e consideradas pela Câmara, que traduziu suas reivindicações na forma da 
CPI dos Ônibus (CPI do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus). Como 
metodologia, utilizaram-se, como apoio conceitual, as discussões em torno do conceito de espaço 
político e, de forma operacional, as análises dos discursos proferidos na Câmara dos Vereadores do 
Rio de Janeiro no mês de junho, data de início das manifestações. As conclusões apontam para uma 
categórica influência das pautas das manifestações nos discursos em plenário, sendo usadas pelos 
vereadores como aspecto de legitimidade à abertura de uma comissão para a investigação sobre os 
contratos de concessão do transporte público municipal. 
 
 
 
Guilherme Figueredo Benzaquen (Uerj) SPG23 
 
Olhar para a mudança e mudar o olhar: a revolução como projeto autonomista 
Essa pesquisa é o resultado de uma investigação em torno de três noções: projeto, revolução e 
autonomia. Nosso objetivo principal foi contribuir com a compreensão da constante mutação das 
formas de dominação e de resistência. Lidamos com uma dupla transformação: essas noções se 
modificaram ao mesmo tempo em que se transformaram as práticas e os sujeitos coletivos que as 
reivindicam. Ou seja, se olhar para essas coletividades aponta para a reformulação de algumas 
noções, é necessária essa reformulação para uma melhor compreensão dos atores em luta. Nosso 
enfoque teórico-metodológico levou em conta três características: são conceitos em disputa, 
históricos e que envolvem projeções. Com isso em mente, percebemos a importância da 
interpretação do significado atribuído pelos próprios sujeitos e de pensar a história também como o 
âmbito do possível. Como conclusão, chegamos a uma concepção de revolução que se afasta das 
formulações mais clássicas. Nesse outro significado é central o cotidiano, o processual e a 
capacidade de todos os indivíduos agirem autonomamente. 
 
 
 
Guilherme Lavinas Jardim Falleiros (USP) GT40  



 
Dualismo político perspectivista e confederalismo no diálogo entre anarquismo e cosmopolítica 
ameríndia 
Apresento os fundamentos teóricos de uma pesquisa do diálogo entre cosmopolítica ameríndia e 
anarquismo. Recuperam-se a dialética serial perspectivista e o "dualismo político" federativo do 
anarquista Pierre Joseph-Proudhon antepostos a suas repercussões filosóficas e sociológicas no 
"dualismo em perpétuo desequilíbrio" trazido pela investigação de Claude Lévi-Strauss sobre o 
pensamento ameríndio. A linha de pesquisa proposta por Beatriz Perrone Moisés e Renato 
Sztutman considera tal dualismo em sua versão ameríndia como "feito política" pela mitologia, 
organização social, corporalidade e outros elementos evidenciados pela base histórica e 
etnográfica, especialmente no estudo das confederações indígenas. Toma-se também o 
perspectivismo presente na relação entre organizações concêntricas e diametrais, a partir de Tânia 
Stolze Lima e dos A'uwẽ-Xavante, com quem fiz etnografia. Tal cosmopolítica ameríndia pode ser 
retroprojetada, assim, sobre o anarquismo, trazendo críticas e contribuições, especialmente a 
respeito da reciprocidade, da organização social e da relação entre perspectivas diversas sobre a 
mesma série. 
 
 
 
Guilherme Moreira Fians (UFRJ) GT37  
 
Quando o faz de conta fica sério: mentiras, mentirinhas e moralidades em uma escola no Rio de 
Janeiro 
A partir de uma etnografia realizada em uma escola de educação infantil no Rio de Janeiro, busco 
mapear algumas das controvérsias e moralidades surgidas nas relações entre crianças e professores 
no ambiente escolar, principalmente no que se refere a jogos e brincadeiras infantis. Diferente da 
distinção usualmente pensada por muitos psicólogos, que partem de uma distinção entre realidade 
e fantasia, o que parece relevante para as crianças em suas brincadeiras é principalmente 
considerar uma demarcação fluida e fundamentalmente insegura entre o que é de verdade e o que 
é de mentirinha: enquanto a verdade é composta por tudo aquilo que é materialmente 
confirmável, a mentirinha é parte constitutiva do faz de conta. Por outro lado, há ainda uma noção 
de mentira vigente nas salas de aula. Se a verdade e a mentirinha parecem estar num sentido 
extramoral, a mentira, por outro lado, é uma categoria acusatória, que se refere a uma afirmação 
enganosa, e que frequentemente causa conflitos. Nessa apresentação, busco lidar com essa relação 
entre a mentira e a mentirinha, mostrando como algumas inverdades podem ser divertidas, 
enquanto outras, pelo contrário, fazem o faz de conta ficar sério.  
 
 
 
Guilherme Rodrigues Passamani (UFMS) SPG20 
 
"Farras" e "fervos": condutas homossexuais, protagonismos e infortúnios no Pantanal-MS 
Esta comunicação é parte das reflexões de minha pesquisa de doutorado na qual problematizo a 
intersecção entre envelhecimento, memória e condutas homossexuais na região do Pantanal de 
Mato Grosso do Sul. A pesquisa fora desenvolvida nas cercanias da Bolívia, nas cidades de Corumbá 
(108 mil habitantes) e Ladário (21 mil habitantes). A partir de contato com um gama variada de 
pessoas com condutas homossexuais busco aqui refletir, em um primeiro momento, sobre as 
noções de tempo e curso da vida na construção dos discursos de meus interlocutores sobre "farras" 
e "fervos". Em seguida, apresento Gica, uma das personagens centrais de meu campo, bem como 



sua relevância para o estabelecimento das primeiras "farras" e "fervos". Por fim, analiso as 
potencialidades destes eventos para problematizar performances e trajetórias a partir do encontro 
entre "bichas" e "homens". A tônica da questão que proponho debater é a a percepção de como se 
dá a relação entre condutas homossexuais e regimes de visibilidade em uma cidade que não é 
considerada um grande centro urbano. 
 
 
 
Gustavo Cezar Ribeiro (Fac. Cat. Uberlândia) GT39  
 
Bodin, Maquiavel, Hobbes e as formulações originárias da soberania 
Grande parte dos esforços da reflexão política volta-se para a tensão posta entre a formulação 
teórica do poder e sua realização empírica. Por volta do século XVI, quando a política parecia 
consolidar-se como campo próprio de conhecimento, a compreensão da natureza do poder viu-se 
atrelada às diversas concepções disponíveis da ideia de soberania. O conceito, que surgia como 
esforço de demarcação epistemológica de um campo, tinha também como objetivo a superação 
desta dificuldade que surgia do encontro da pura imaginação do poder ilimitado com a infinidade 
de contingências que desafiavam a suposta liberdade do soberano. A partir da leitura de Jean 
Bodin, Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes, veremos de que modo o entendimento do elemento 
transcendental da política – a instância associada ao poder supremo – exige a compreensão das 
circunstâncias de sua inscrição empírica. Independente do uso explícito que estes autores possam 
fazer do conceito de soberania, o que está em questão na recuperação dos clássicos é a valorização 
teórica da interação necessária entre o titular do poder e as limitações a ele impostas pelo exercício 
concreto do seu mandato. 
 
 
 
Gustavo de Andrade Rocha (Ufpe) GT38  
 
Emergentes convergentes: o papel potencial das novas instituições intergovernamentais para a 
ordem global em formação 
Este artigo fará uma análise sobre a convergência de atores internacionais emergentes, e as 
instituições internacionais criadas a partir de sua atuação. Para isso, será necessária uma 
contextualização histórica, baseada na ordem internacional de Bretton Woods e dos eventos que 
transformaram esse ordenamento internacional no que ele é hoje, em especial, o fim do padrão 
dólar-ouro e posteriormente da guerra fria e as movimentações ocorridas na última década do 
século XX e início do século XXI como uma adequação a esse novo cenário. Após esta breve 
contextualização, será realizada uma breve observação empírica sobre o crescimento da China, 
como economia e como ator do cenário internacional, e seu papel para questionar a dita Pax 
Americana. Com isso, este artigo analisará os instrumentos de cooperação internacional 
desenvolvidos sob a influência da China como possível challenger da atual ordem global. Entre os 
instrumentos, será dada uma atenção especial às estruturas financeiras em desenvolvimento, a 
saber, o Novo Banco de Desenvolvimento e o Acordo Contigente de Reservas, ambos dentro da 
iniciativa dos BRICS, e o novo Banco Asiático para Investimento em Infraestrutura. 
 
 
Gustavo Takeshy Taniguti (USP) GT13  
 
Imigrantes, lideranças e inserção: os filhos de japoneses na política, 1947-1969 



Este trabalho investiga a inserção de Yukishigue Tamura (1915-2011) e Fábio Riodi Yassuda (1922-
2011) no universo da política. Tamura foi o primeiro filho de imigrantes japoneses a ocupar um 
cargo político ao ser eleito vereador de São Paulo em 1947. Yassuda foi o primeiro filho de 
imigrantes japoneses a ocupar um cargo ministerial na América Latina ao ser nomeado Ministro da 
Indústria e Comércio em 1969. O objetivo do trabalho é identificar os condicionantes sociais que 
possibilitem uma melhor compreensão da inserção desses filhos de estrangeiros às esferas de 
poder e decisão política. É argumentado que essas duas trajetórias são parte constitutiva de 
processos dinâmicos que relacionaram a população de origem japonesa e a sociedade local em 
conjunturas políticas variadas ao longo do século XX. Busca-se demonstrar a qualidade explicativa 
de fatores biográficos e relacionais, bem como de condicionantes estruturais na tarefa de examinar 
o acesso de filhos de imigrantes japoneses à política. É analisada a conformação de um espaço 
singular de sociabilidade da coletividade japonesa em São Paulo: um núcleo de lideranças que 
convergia expoentes empresariais, intelectuais e políticos. 
 
 
 
Helena Cardoso Ribeiro (UFJF), Rogéria Campos de Almeida Dutra (UFJF) SPG11 
 
Sociedade, estado e ciência: um olhar a partir do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
O objetivo desse trabalho é refletir sobre a tríade ciência, sociedade e estado, a partir das 
concepções presentes na regulamentação da alimentação na escola e dos trabalhos científicos 
produzidos sobre o tema. De outra maneira, buscamos compreender o papel que a ciência, 
principalmente aquela voltadas à saúde, vem exercendo na sociedade e seus mecanismos, como a 
política pública de alimentação escolar. Tal objetivo surge como vértice de uma pesquisa maior em 
andamento no doutorado que visa compreender as múltiplas relações em torno da merenda no 
interior da escola pública. Para isso, tem sido realizada a observação do cotidiano escolar no 
contexto da merenda e, para esse trabalho, a revisão bibliográfica foi o meio utilizado para obter 
informações e sistematizar conhecimento. Apontamos que, frente aos novos hábitos e estilos de 
vida das populações, a atenção à alimentação escolar procura seguir novos paradigmas 
influenciados pelo valor de uma "alimentação saudável", constituindo-se campo estratégico de 
reflexão a respeito dos dispositivos normativos e de controle social submersos na instituição 
escolar e, assim, da relação entre ciência, sociedade e estado na contemporaneidade. 
 
 
 
Helena Elias Pinto (UFF) GT25  
 
Reflexões sobre o modelo brasileiro de autonomia universitária: possibilidades e limites da 
autodeterminação das universidades públicas 
A previsão da autonomia universitária foi uma inovação da Constituição da República de 1988. Já se 
passaram mais de duas décadas e meia desde a inauguração da nova ordem constitucional, sendo 
oportuna uma reflexão sobre o modo como a autonomia universitária vem sendo compreendida 
pelos diversos atores do cenário em que se insere a universidade brasileira. O presente trabalho 
tem por foco central a tensão entre a autonomia universitária, suas possiblidades e seus limites. 
Trata-se de verificar em que medida as decisões que se encontram em um plano infralegal 
encontram amparo na ordem constitucional, especialmente à luz do princípio da legalidade. Além 
desse aspecto, pretende-se investigar de que modo tais decisões administrativas podem alcançar 
maior legitimidade junto à comunidade acadêmica e à sociedade. A pesquisa, em um primeiro 
momento, busca na bibliografia nacional e estrangeira sobre o tema contribuições para a 



percepção de como a autonomia universitária vem sendo compreendida. Em um segundo 
momento, busca-se colher subsídios na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para a 
construção de uma resposta à indagação sobre quais são os limites da autonomia universitária. 
 
 
 
 
 
Helenilda Wanderlei de Vasconcelos Cavalcanti (FJN), Danielle de Melo Rocha (UFPE) GT31  
 
O global e o local na dinâmica do Complexo Industrial Portuário de Suape (CIPS): 
desenvolvimento e desenraizamento 
Este artigo discute a tensão entre o global e o local no processo atual de desenvolvimento de 
Pernambuco, intensificado a partir da década de 2000 com a dinamização econômica do Complexo 
Industrial Portuário de Suape (CIPS), cujo impacto produziu transformações na configuração 
socioespacial e nas dinâmicas socioculturais da população nos municípios de sua influência direta, 
Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. Privilegia-se o ponto de vista dos atores sociais sob o contexto 
das mudanças: i) do uso e ocupação do solo e à oportunidade de os atores privados implantarem 
empresas imobiliárias e de logística, criando novos territórios para inserção de novos grupos 
sociais; ii) das dinâmicas socioculturais, e aumento de conflitos entre trabalhadores oriundos de 
atividades tradicionais (pesca e agricultura), moradores ou trabalhadores locais e trabalhadores 
migrantes. O encontro entre o global e o local provoca estranhamento ou “choque cultural” com 
representações multifacetadas do novo e do velho, expresso tanto pelas alterações dos hábitos e 
padrões de consumo como pela necessidade de resgatar a memória de um passado idealizado. 
 
 
 
Helga do Nascimento de Almeida (UFMG), Iara Lima Vianna (UFMG) GT04  
 
América Latina e a democracia de baixa qualidade: um estudo sobre os regimes híbridos e a 
Internet como solução possível para o fortalecimento da accountability regional 
Esse artigo uniu a discussão sobre democracia na América Latina e o uso político da Internet na 
região e vai fundo nas discussões sobre os regimes híbridos na América Latina a partir da tipologia 
de Diamond (2002) e Levitky & Way (2002). Doravante debate sobre a fraca accountability 
apresentada na região e ainda sobre os fenômenos da crise da representação e da desconfiança em 
relação às instituições. Associando uma análise em grande medida teórica aliada à discussão de 
dados sobre confiança na América Latina do Latinobarometro e do E-Government Development 
Index, produzido pelas Nações Unidas, e também os dados sobre uso da Internet organizados pela 
Inter-Parliamentary Union, o artigo esforça-se em pensar uma saída para os imbróglios dos regimes 
híbridos, primeiramente levantando a já tradicional discussão sobre a importância decisiva da 
comunicação para a edificação de uma democracia de alta qualidade. Ao final discute a tese de que 
possivelmente uma robustez maior das práticas comunicativas dos governos da América Latina e a 
utilização em larga escala das novas tecnologias de informação e comunicação poderiam dar um 
novo fôlego às democracias da região. 
 
 
 
Hellen Olympia da Rocha Tavares (Unesp) GT33  



 
“Quem gosta de osso é cachorro”: sobre as representações de corpo, gênero e sexualidade de 
mulheres obesas em blogs plus size 
Este trabalho busca compreender as representações feitas por mulheres obesas sobre corpo, 
gênero e sexualidade, através dos discursos encontrados nas postagens do blog de temática plus 
size “Mulherão”. O ciberespaço se mostrou importante meio para se compreender a sexualidade da 
mulher obesa, já que a identidade virtual permite uma maior abertura das interlocutoras, sejam 
elas blogueiras ou leitoras/comentadoras. Os conteúdos relacionados à sexualidade postados e 
comentados nestes blogs expressam o modo como estas mulheres constroem seus saberes e 
verdades dentro de uma série de relações de poder, intrínsecas à cultura e sociedade à qual fazem 
parte. A sociedade contemporânea é marcada pela aversão à obesidade, entretanto, nestes blogs 
busca-se reconstruir a imagem do corpo obeso feminino, em geral percebido a partir do estigma e 
da invisibilidade sexual, reforçando seu aspecto desejável e reivindicando a possibilidade de 
experienciar amplamente sua sexualidade. As postagens com temáticas que valorizam o corpo 
obeso são uma ação discursiva que institui e produz a mulher obesa como alguém que tem, 
também, direito à sexualidade, sendo desejadas e apreciadas.  
 
 
 
Helma Janielle Souza de Oliveira (UFPB) SPG21 
 
Feminicídio à brasileira: relações afetivo-conjugais na percepção dos juízes leigos  
Neste trabalho pretendo analisar a recente inserção do crime de feminicídio no Brasil a partir dos 
sujeitos responsáveis por julgar as mortes de mulheres, isto é, os juízes leigos. Neste estudo, faz-se 
importante conhecer sobre os contextos sociais, políticos e jurídicos dos quais insurgiram o 
significado do termo feminicídio, bem como ressaltar que os assassinatos de mulheres no Brasil 
estão majoritariamente atrelados à incidência de violências decorrentes de relações afetivo-
conjugais. Deste modo, sigo com um estudo teórico entrelaçado a uma pesquisa de campo nos 
tribunais do júri da cidade de João Pessoa, Paraíba. Nesse viés, por meio de entrevistas realizadas 
com juízes leigos será possível fazer um registro desse momento inicial de recepção jurídica, no 
órgão de justiça criminal – o tribunal do júri –, dessa variação do crime de homicídio, o feminicídio, 
e, assim, investigar a percepção dos entrevistados sobre as mortes de mulheres nesse contexto de 
mudança na legislação.  
 
 
 
Heloisa Buarque de Almeida (USP), Renata Guedes Mourão Macedo (USP) GT03  
 
Discursos sobre a “nova classe média” na mídia: classe, gênero e raça em intersecção 
Este paper objetiva discutir o uso da categoria “classe C” ou “nova classe média” pela indústria 
cultural brasileira, inserindo-a no debate mais amplo sobre a noção de “classe média” no meio 
publicitário e de marketing. Por meio de um panorama (1970 - 2000) sobre a constituição do 
mercado consumidor e da audiência televisiva nacional, pretendemos compreender o processo 
recente de ampliação de consumo de bens industrializados pela chamada “classe C”. Veremos 
como as empregadas domésticas e suas representações midiáticas foram emblemáticas dessas 
transformações: de mero “item de posse”, definidor dos estratos socioeconômicos pelo Critério 
Brasil, o grupo profissional foi alçado a protagonista midiático da “nova classe média”, tanto em 
matérias de jornais, como na teledramaturgia, em especial, na telenovela Cheias de Charme (Globo, 
2012, 19h30). Nesse contexto, discutiremos como a percepção de que houve a incorporação ao 



mercado consumidor de uma camada social antes considerada “mercado marginal” pela indústria 
(embora fosse o público central da audiência da televisão aberta) articula de modos inusitados 
também outros aspectos de classificação social, como gênero e raça. 
 
 
 
Henrique Amorim (Unifesp) GT20  
 
As teorias do trabalho imaterial: uma reflexão crítica a partir de Marx 
A que conceitos de trabalho, valor e classe social as teses que consideram o trabalho imaterial a 
força produtiva central nas sociedades contemporâneas se referem? O objetivo deste artigo é o de 
responder a essa questão. Para tal, faremos uma breve incursão nas teses centrais da chamada 
“economia do conhecimento”, para confrontar a interpretação que realizam dos conceitos de 
trabalho, valor e classe social a uma interpretação alternativa que, pensamos, procura desenvolver 
os preceitos mais gerais da teoria marxiana. Concluímos, ao final do texto, que há, nos teóricos da 
“economia do conhecimento”, um reducionismo analítico, sobretudo quando restringem o trabalho 
ao trabalho físico executado na fábrica, o valor a uma expressão mensurável aritmeticamente da 
exploração do trabalho manual e a classe trabalhadora ou proletariado à classe operária. 
 
 
 
Henrique Carmona Duval (Uniara), Sonia Maria Pessoa Pereira Bergamasco (Unicamp), Vera Lúcia 
Silveira Botta Ferrante (Uniara) GT21  
 
Estratégias familiares e desenvolvimento em assentamentos rurais na região central do estado de 
São Paulo 
A comunicação explora resultados de uma pesquisa sobre estratégias familiares em assentamentos 
rurais. As estratégias se dão no sentido das possibilidades que as famílias assentadas têm em 
termos políticos, produtivos e reprodutivos, mas também pelo fato de serem portadoras de habitus 
que se expressam na produção do autoconsumo alimentar, nas trocas de alimentos, dias de 
trabalho e na sociabilidade comunitária. O quadro teórico abrange o campo social dos 
assentamentos, uma verdadeira trama de tensões entre os agentes sociais aí presentes. A categoria 
sociológica das famílias assentadas incorpora as dimensões de ruptura das relações com a terra em 
função das plantations, da proletarização, das lutas sociais, das reconfigurações de elementos 
advindos de uma lógica camponesa que expressam a reconstrução dos modos de vida nos 
assentamentos. Sem esquecer da conjuntura política da última década, que propiciou a criação de 
novas políticas públicas, procuramos mostrar quais são os principais sistemas produtivos 
implementados pelas famílias assentadas e seus usos sociais, bem como a relação desses sistemas 
com a soberania alimentar numa escala territorialmente definida. 
 
 
 
Henrique Pavan Beiro de Souza (UFABC) GT12  
 
Racionalidade e economia solidária: apontamentos teóricos e metodológicos 
O objetivo deste trabalho consiste em sustentar que a economia solidária propicia uma 
reformulação dos conceitos teóricos e metodológicos que constituem a corrente principal dos 
estudos econômicos. Em outras palavras, se a ciência econômica paradigmática é ainda marcada 
por pressupostos, axiomas e procedimentos metodológicos semelhantes aos das ciências naturais – 



ou seja, notadamente influenciados pelo pensamento de Descartes e Bacon –, o estudo da 
economia solidária vem a exigir novos olhares e a abertura de horizontes plurais, tanto no plano 
analítico como no sentido de induzir a maior interdisciplinaridade. Assim sendo, contrapõe-se, ao 
longo deste trabalho, o paradigma abstracionista e individualista da economia neoclássica, com as 
contribuições dialéticas de Marx e Keynes, o relativismo de Feyerabend, a ética de Dussel, bem 
como a complexidade sistêmica proposta por Prado. A ideia é enfatizar que tais contribuições 
podem fornecer caminhos valiosos para análise dos esquemas cooperativos de produção e 
circulação de mercadorias. Palavras-chave: economia solidária; racionalidade; complexidade.  
 
 
 
Henrique Zeferino de Menezes (UFPB) GT38  
 
South-South collaboration in intellectual property rights: some considerations on brazilian 
strategy 
O objetivo do paper é analisar determinadas estratégias de colaboração sul-sul para as negociações 
em propriedade intelectual contemporâneas. O trabalho é fruto de pesquisa em desenvolvimento 
sobre o processo de implementação da Agenda do Desenvolvimento da Organização Mundial de 
Propriedade Intelectual (OMPI) e analisa as formas como países em desenvolvimento se organizam 
nessa organização, mas também fora dela, para avançar com uma agenda e com demandas 
específicas – e também fragmentadas – que são incompatíveis com os interesses e negociações 
propostas pela tríade EUA, UE e Japão. Analiticamente, o foco é direcionado para o papel do 
governo brasileiro e seus interesses específicos; e como a colaboração com países do Sul, 
especialmente Índia, China e África do Sul é vital para a formatação de uma agenda que possa 
minimamente avançar diante do cenário complexo e altamente politizado da conformação de 
normas internacionais para a proteção da propriedade intelectual. 
 
 
 
Hermilio Santos (PUCRS) GT40  
 
Biografia e ação: a experiência narrada como construção do cotidiano  
Exploram-se perspectivas teóricas dedicadas à interpretação dos sujeitos acerca de fenômenos 
sociais, em especial aquelas ancoradas em narrativas biográficas. Essas perspectivas teóricas 
ocuparam até recentemente um lugar apenas marginal na pesquisa sociológica. Contudo, nos 
últimos anos, interpretações fundadas sobretudo na sociologia de Schütz, Luckmann e outros 
parecem ter-se revigorado desde a introdução da abordagem de narrativas biográficas proposta 
por F. Schütze e incrementada por diversos sociólogos alemães, dentre eles por Gabriele Rosenthal, 
que propõe uma análise cujos suportes principais são a teoria do mundo da vida de Schütz, a 
hermenêutica objetiva de Oevermann e a análise de campos temáticos de A. Gurwitsch. Discutem-
se os principais aspectos teórico-metodológicos e epistemológicos da pesquisa social interpretativa, 
ao mesmo tempo em que irá apontar perspectivas para o desenvolvimento dessa escola 
interpretativa, que vem se mostrando promissora para a sociologia brasileira. O artigo se baseia nas 
reflexões e pressupostos teóricos das pesquisas conduzidas nos anos mais recentes do autor, com 
financiamento do CNPq (PQ e Universal), CAPES (PNPD) e FAPERGS (DocFix). 
 
 
 
Hernan Armando Mamani (UFF) GT37  



 
Modelos de política urbana e quadros morais da implementação local: a experiência do 
camelódromo de Campos dos Goytacazes 
Neste trabalho, descrevo e analiso a produção, transformação e difusão de políticas voltadas para o 
comércio informal na rede urbana do Rio de Janeiro a partir da experiência de Campos dos 
Goytacazes, entre 1990 e 2014, comparando-a com aquela da cidade do Rio de Janeiro. Interessa-
me compreender como modelos de políticas para os ambulantes se difundem a partir da cidade do 
Rio de Janeiro e ganham formas localmente. Considero estes modelos como quadros morais locais 
que legitimam o comércio informal e contribuem para torná-lo tolerável. 
 
 
 
Hébely da Silva Rebouças (UFC) GT22  
 
Não basta publicar, é preciso repercutir: a cobertura do jornal O Povo sobre o uso do Facebook 
por Cid Gomes 
As redes sociais da Internet têm sido utilizadas de modo estratégico pela elite política, que vê 
nesses espaços uma oportunidade de ganhar visibilidade e de interferir no debate público. 
Entretanto, tais vantagens dependem, em parte, do alcance das manifestações on-line dos 
representantes, da ressonância de seus conteúdos nos mass media. Assim sendo, este trabalho 
pretende examinar se e de que forma as lideranças políticas conseguem inserir seus conteúdos na 
agenda midiática, obtendo maior grau de repercussão e visibilidade. Para compreender esse 
processo, analisa-se a fanpage pessoal do ex-governador do Ceará e ex-ministro da Educação Cid 
Gomes no Facebook, e as notícias do jornal impresso O Povo e do portal O Povo online, de 
abrangência local. O período analisado é de janeiro de 2014 a março de 2015. Orientada pelas 
teorias do agendamento e do enquadramento, a análise revela dados quantitativos e qualitativos 
sobre a convergência entre as agendas política e midiática, refletindo sobre as características do 
que se poderia chamar de uma comunicação política eficiente. 
 
 
 
Hélder Pires Amâncio (UFSC) SPG02 
 
Experiências escolares de crianças em processo inicial de escolarização em Maputo, Moçambique  
O presente trabalho pretende apresentar e discutir parte dos resultados da minha pesquisa de 
mestrado, que se insere na linha de pesquisa sobre Educação, Diversidade e Infância, desenvolvida 
pelo Núcleo de Estudos de Populações Indígenas (NEPI) da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). A pesquisa está sendo realizada com crianças (de 6 anos de idade) em processo inicial de 
escolarização em Maputo, Moçambique. Esta pesquisa tem como base metodológica a etnografia, 
sustentada na observação direta e nas conversas com as crianças e adultos e segue uma 
perspectiva não escolar no estudo sociológico da escola, buscando observar as crianças quer no 
contexto escolar, bem como em outros contextos para além dos muros da escola. Adicionalmente 
às observações e conversas, faço recurso às fotografias e desenhos como instrumentos auxiliares 
para a captação e compreensão do mundo das crianças e dos vários contextos de vivência de suas 
experiências.  
 
 
 
Hugo Alberto Borsani Cardozo (Uenf) GT27  



 
Ser governo ou oposição e os efeitos sobre o perfil e a carreira política dos legisladores: uma 
análise dos deputados do PT e do PSDB entre 2003 e 2015 
O artigo consiste em uma análise da evolução do perfil e da carreira política dos deputados federais 
dos dois principais partidos do governo e da oposição no Brasil entre 2003 e 2015. Um dos 
objetivos é observar o impacto, no perfil dos representantes, da permanência do partido no 
governo ou na oposição por mais de uma década. Interessa aqui responder às seguintes 
interrogantes: a) a permanência no poder, alterou o perfil dos deputados do PT – que acedeu ao 
poder pela primeira vez em 2003 como o principal partido da esquerda brasileira e da classe 
trabalhadora – em direção a um perfil mais diversificado ou tradicional?; b) a passagem para a 
oposição do PSDB implicou em alguma mudança no perfil dos deputados desse partido, tendo em 
vista a necessidade de reconquistar o poder e atrair novos eleitores? Na segunda parte do trabalho 
é analisada a carreira legislativa dos deputados – progressiva, estática, regressiva ou não definida – 
e explorados alguns fatores explicativos da mesma, como sexo, idade, perfil profissional, ocupação 
prévia de cargos não eletivos e fidelidade partidária. 
 
 
 
Iana Alves de Lima (UNB) GT27  
 
Carreira e motivações parlamentares: deputados federais e a alternância entre cargos no poder 
executivo e legislativo 
O presente trabalho busca analisar carreiras parlamentares de deputados federais no Brasil com 
relação à ocupação de cargos no Legislativo e Executivo, investigando o fenômeno da alternância 
de cargos entre as duas esferas. Procura-se identificar se a ocupação de cargos se associa a 
carreiras legislativas curtas ou se, alternativamente, há compatibilidade entre a ambição executiva 
e a busca pela reeleição. Com esse objetivo, foi feita uma análise dos eleitos em 1998 nas 
legislaturas anterior e posterior a 51ª Legislatura, explorando a trajetória daqueles que optaram 
por renunciar aos seus cargos de deputados federais para ocupar cargos de alto escalão no 
Executivo (municipal, estadual ou federal). O argumento desenvolvido é que há atratividade em 
cargos do Legislativo e que a ambição extralegislativa ou dinâmica pode estar relacionada ao 
aumento da oferta de cargos, que não estavam disponíveis aos parlamentares em períodos 
históricos anteriores. Além disso, observa-se que as duas carreiras não são excludentes e a 
ocupação de cargos no Executivo não necessariamente converte-se em um resultado eleitoral 
positivo ao analisarmos as taxas de reeleição. 
 
 
 
Iara Vianna Lima (UFMG) SPG04 
 
Eleição presidencial de 2014: contexto, racionalidade e sentimentos partidários 
Na eleição presidencial de 2014 questões associadas a uma avaliação de curto prazo (o 
desempenho da presidente, a situação econômica e a corrupção) estiveram no centro do debate 
político. Considerando esta observação, tem-se a pergunta de pesquisa central deste trabalho: 
elementos contextuais (ancorados em uma racionalidade de curto prazo) influenciaram a decisão 
do eleitor neste pleito presidencial? Tomando-se ainda a conjuntura eleitoral, considerou-se como 
uma segunda pergunta de pesquisa a investigação sobre se a identificação e a rejeição partidária ao 
PT (elementos ancorados na corrente psicológica) também teriam exercido influência na decisão 
dos eleitores. Utilizando modelos de regressão, notou-se que as variáveis clássicas da abordagem 



racional e os sentimentos partidários foram significantes para a explicação do voto presidencial em 
2014; e que a rejeição ao PT foi mais eficiente em aumentar a probabilidade de voto no candidato 
opositor do que a identificação com este partido o foi em elevar as chances de voto na presidente. 
Já a percepção sobre a corrupção se mostrou fator “coadjuvante” na decisão do voto presidencial 
(perda de significância no modelo multivariado). 
 
 
 
Igor Monteiro (UFC) SPG08 
 
"O mundo não é tão grande": uma etnografia entre viajantes 'independentes' de longa duração 
Nas últimas duas décadas, as viagens “independentes” de longa duração vêm crescendo em 
popularidade. O desenvolvimento das tecnologias de comunicação e transporte, com o 
barateamento das passagens áreas, contribuiu para o consumo ampliado desse tipo de viagem que, 
para alguns, se configura como uma espécie de rito de passagem ou oportunidade para aquisição 
de outras modulações de capital. Esta comunicação objetiva apresentar uma etnografia de viagens 
“independentes” de longa duração, considerando para tanto o “movimento material” e as “políticas 
de significado” empreendidos por seus sujeitos. Por “movimento material” deve-se entender os 
deslocamentos físicos dos viajantes; já no que concerne às “políticas de significado”, tem-se como 
horizonte de reflexão tanto as representações partilhadas pelos sujeitos no que se refere às suas 
jornadas quanto a prática das mesmas. O que se apresenta aqui é uma pesquisa cuja construção 
teve como empiria privilegiada as situações concretas de interação, as configurações de relações de 
troca e de conflito e, igualmente, os momentos de invenção, de criação e de elaboração de 
discursos presentes em uma – alegada – maneira singular de viajar.  
 
 
 
Igor de Souza Rodrigues (UFJF) GT09  
 
Espaço e sociabilidade na dinâmica dos moradores de rua 
Um dos maiores obstáculos apontado nas pesquisas realizadas com moradores de rua é o 
acompanhamento desses indivíduos - por vezes os moradores de rua são, inclusive, pensados como 
populações "nômades", devido à suposta falta de um local fixo, hábito territorial ou ocupação de 
espaço. Este estudo, fruto de quatro anos de pesquisa, busca, entretanto, desconstruir a lógica que 
moradores de rua são pessoas sem relação alguma com o território ou espaço. A metodologia, 
criada especialmente para dar conta dessa proposta teórica, envolveu a construção de um mapa da 
cidade de Juiz de Fora-MG baseado nos principais pontos, locais, trajetos, "paradinhas", pontos de 
sociabilidade, relações institucionais, não institucionais e horários do morador de rua. Desta forma, 
foi possível compreender a formação e utilização do espaço de forma articulada à sociabilidade dos 
próprios atores, bem como a reconstrução da dinâmica desta população a partir do acompanhando 
mais detalhado de seu dia a dia. 
 
 
 
Irlys Alencar Firmo Barreira (UFC) GT09  
 
O centro e suas “misturas”: classificações e temporalidades na delimitação do espaço público 
Supondo as classificações, percepções e propostas de intervenção como matéria relevante para o 
registro da cidade como prática e linguagem, o presente texto toma como referência o centro de 



Fortaleza. Trata-se de local exemplar de acionamento de classificações, reformas e intervenções, 
feitas ao longo das últimas décadas, com base em sentidos de preservação e delimitação do espaço 
público. As propostas de "revitalização" ou "requalificação" feitas por meio de investimentos 
culturais que pretendem dinamizar o "vazio", os sentidos de organização e disciplina visando 
controlar os efeitos da "mistura" de usos e preservação de locais considerados históricos e 
representativos do passado constituem questões gerais que servirão de balizamento às ideias 
tratadas no texto. Às reflexões de natureza empírica pretendo agregar discussão teórica sobre o 
espaço público como chave explicativa para pensar sobre as formas coletivas e segregadoras de 
convivência urbana. 
 
 
 
Isabel Bezerra de Lima Franca (UFABC) GT18  
 
As instituições democráticas e as implicações da judicialização para o processo democrático 
O modelo democrático de um país é representado pelo seu desenho institucional, mas esse modelo 
institucional não é estático e, por isso, está em constante mutação ocasionada tanto por fatores 
intrínsecos quanto extrínsecos ao próprio modelo institucional. Nas democracias em 
desenvolvimento, a fragilidade das instituições coloca em risco a consolidação do processo 
democrático que, por fim, acaba acarretando maior fragilidade ainda a essas instituições. O 
crescimento do poder judiciário nas democracias contemporâneas instiga os estudiosos a buscarem 
as causas e as consequências para esse fenômeno, que ficou conhecido como judicialização e tem 
alterado a dinâmica entre os poderes, desequilibrando os mecanismos de check and balances e 
criando instabilidades entre o direito e a política.  
 
 
 
Isabel Cristina Barbosa de Brito (Unimontes) GT07  
 
Injustiça ambiental e naturalização do descumprimento da legislação ambiental – o caso do 
Aterro de Mimoso, Montes Claros-MG 
A distribuição dos resíduos gerados pela sociedade de consumo no Brasil é marcada pela injustiça 
ambiental. Este trabalho apresenta um caso de conflito socioambiental caracterizado pela injustiça 
sofrida pela comunidade de Mimoso, município de Montes Claros, Minas Gerais. Focaliza diferentes 
tipos de distorções na instalação de uma Central de Tratamento de Resíduos Sólidos – CTRS, 
empreendimento privado. Articula a noção de Justiça ambiental às incoerências e equívocos que 
envolvem os processos de licenciamento ambiental. Apresenta o conflito e trajetória do 
empreendimento relatada pela comunidade atingida e pelo processo de licenciamento ambiental. 
As informações apresentadas resultaram de trabalho realizado no ano de 2014 pelo Núcleo 
Interdisciplinar de Investigação Socioambiental da Unimontes. O estudo pretende trazer para o 
debate a naturalização do não cumprimento da legislação ambiental, assim como as falhas contidas 
na legislação, além da contradição que se explicita tendo como contexto a Política Nacional de 
resíduos Sólidos (PNRS) que objetiva enfrentar as consequências sociais, econômicas e ambientais 
da falta de planejamento e alocação inadequada para o lixo. 
 
 
 
Isabel Cristina da Costa Cardoso (Uerj/FSS) GT20  



 
Contribuições do pensamento de Henri Lefebvre à teoria social crítica marxista 
O trabalho trata do pensamento de Henri Lefebvre e sua contribuição à tradição marxista a partir 
da reflexão do papel do espaço e da vida cotidiana na dinâmica de reprodução das relações sociais 
capitalistas. O texto analisa conceitos centrais da obra lefebvriana que permitem compreender 
tanto as antigas e novas contradições da sociedade capitalista, quanto os desafios atuais à 
construção de novas práxis socioespaciais, na dimensão da utopia urbana lefebvriana. As reflexões 
desenvolvidas são fruto do processo de investigação teórica de dois projetos de pesquisa, 
coordenados pela autora, sobre o desenvolvimento urbano das cidades do Rio de Janeiro e de 
Resende. O texto está dividido em duas sessões. A primeira trata da formulação do conceito de 
reprodução das relações sociais de produção e das relações entre tal conceito e a teoria da 
produção social do espaço. A última sessão se dedica ao tema do urbano, das suas determinações e 
contradições na sociedade capitalista e da potência de transformação da vida urbana através da 
reivindicação do direito à cidade. O texto conclui com o estabelecimento de mediações entre o 
pensamento de Lefebvre e a formação do urbano no Brasil. 
 
 
 
Isabel Cristina Sampaio Angelim (Univasf) GT25  
 
Políticas de permanência estudantil no contexto de interiorização do ensino superior: ideias e 
práticas na Universidade Federal do Vale do São Francisco  
Este trabalho pretende trazer para o debate sobre a educação superior brasileira, no contexto de 
sua expansão/interiorização, a questão da participação ou do controle democrático das políticas de 
permanência estudantil, na perspectiva de superação do isolacionismo e do caráter assistencialista 
muitas vezes incorporado a essas políticas. Como mirantes de análise são utilizados aportes teórico-
metodológicos da etnometodologia e da abordagem crítico-dialética para compreender os sentidos 
que os sujeitos conferem as experiências vividas e as inter-relações dessas experiências e 
representações com as determinações sociais mais amplas. O campo da pesquisa é a Universidade 
Federal do Vale do São Francisco (Univasf), mais especificamente a Câmara de Assistência 
Estudantil (CAE) enquanto espaço de experimentação e de aprendizagem compartilhada. Os 
principais resultados da experiência de participação por meio da CAE na Univasf, até o presente 
momento, referem-se à democratização do sistema decisório e a uma maior expressão e 
visibilidade das demandas sociais dos estudantes. 
 
 
 
Isabel Pauline Hildegard Georges (IRD), Iara Maria Araújo (URCA), Yumi Garcia dos Santos (UFMG) 
GT15  
 
Trabalho, família e gênero: políticas sociais entre o rural e o urbano 
Essa comunicação tem como temática geral a questão das desigualdades sociais de gênero e 
regionais no contexto das assim chamadas “novas” políticas sociais brasileiras, com destaque para 
as áreas da saúde e da assistência (Estratégia Saúde da Família e o Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família, entre outros). Tratar-se-á de identificar o sentido dessas políticas 
sociais para as mulheres no Cariri cearense e no Vale do Jequitinhonha mineiro, regiões que são 
pouco providas em empregos, formais ou informais. Se a sua constituição recente como “novos 
territórios produtivos” (Lima et al., 2011), como no caso da implementação de indústrias de 
calçados na região do Cariri cearense provoca mudanças na concepção dos papéis de gênero 



(Araújo et al., 2011), qual a influência dessas políticas sobre as configurações familiares, e em 
particular sobre os arranjos de gênero possíveis nesses meios sociais? De modo contrastante, qual é 
o sentido dos “novos” programas assistenciais quando as possibilidades de ingresso no mercado de 
trabalho são reduzidas e as mulheres se tornam as provedoras principais de renda fixa pelo acesso 
aos programas, como no Vale do Jequitinhonha? 
 
 
 
Isabela Assunção de Oliveira Andrade (Ufpel) GT38  
 
O comitê especial sobre a descolonização da ONU: entre o colonialismo e a colonialidade  
O comitê em questão foi instaurado em 1962 com o fito de operacionalizar os apontamentos 
contidos na Declaração sobre a Concessão da Independência aos Países e Povos Coloniais. 
Posteriormente, foram inauguradas três décadas internacionais de erradicação do colonialismo, a 
começar por 1991. A pesquisa procurou, a partir do recorte temporal dos decênios, mapear o 
histórico e o desempenho do órgão neste período. A articulação teórica se dá a partir dos subsídios 
fornecidos pelo pós-colonialismo. Faz-se um resgate de sua genealogia dividida em três fases – 
anticolonial, pós-colonial (ou canônico) e decolonial – bem como se analisa tal aporte teórico 
aplicado às relações internacionais. Em razão de o Comitê e a teoria pós-colonial de relações 
internacionais não adentrarem em questões importantes que tangenciam as temáticas como 
colonialidade, neocolonialismo e imperialismo, os resultados concernentes à descolonização são 
modestos. Diante disso, para promover uma descolonização e decolonização de fato propõe-se o 
retorno ao pós-colonialismo anticolonial em decorrência de seu caráter combativo de defesa da 
libertação nacional.  
 
 
 
Isabelle Christine Somma de Castro (USP) GT29  
 
O governo Obama, a Tríplice Fronteira e o terrorismo: um estudo de caso 
O interesse do governo norte-americano em relação à Tríplice Fronteira entre Brasil, Argentina e 
Paraguai é recorrente. Durante o período de George W. Bush, inferiu-se que a região teria campos 
de treinamento para militantes ligados a Al Qaeda, Hizbullah e o Hamas, e uma colaboração no 
âmbito militar foi requerida. Teria essa abordagem mudado durante o período de Barack Obama na 
Casa Branca? Este paper realiza uma análise de conteúdo de documentos da diplomacia norte-
americana que tratam do assunto terrorismo. A hipótese de trabalho é que o discurso da atual 
administração teria se modificado. Resultados preliminares apontam que a sugestão de que a 
região é “preocupante” se mantém através da inferência de que é um safe haven para terroristas. 
Ao mesmo tempo, admite-se a falta de provas da presença de terroristas na Tríplice Fronteira e dá-
se um enfoque especial no acompanhamento da tramitação de projetos de lei que tipificam o crime 
de terrorismo no Congresso Nacional brasileiro. A perspectiva de colaboração multilateral e de 
respeito aos trâmites locais é mais evidente no atual governo dos EUA. 
 
 
 
Isadora Lins França (Unicamp) GT33  
 
“Una capital que inspira a vivir en llibertat”? Mobilidades, consumo e homossexualidade entre 
brasileiros em Barcelona 



O título desta proposta – “uma capital que inspira a viver em liberdade” – faz referência à chamada 
do website de turismo e agenda cultural da prefeitura de Barcelona na sessão destinada à LGBT. 
Trata-se de uma maneira sutil de referir-se ao que seria um sinal distintivo da cidade de Barcelona 
como destino turístico no que concerne ao público de “gays e lésbicas”: a valorização da 
“diversidade” e da “liberdade sexual”. O trabalho proposto traz resultados de pesquisa de pós-
doutorado desenvolvida entre os anos de 2011 a 2014, que se propôs a investigar trânsitos entre 
homens que se relacionam afetivo/sexualmente com outros homens em escala local, nacional e 
transnacional. O recorte a ser apresentado explora resultados da pesquisa de campo realizada na 
cidade de Barcelona, no esforço de compreensão das articulações entre consumo, 
homossexualidade e mobilidades com noções de liberdade e cosmopolitismo no contexto de 
fruição do mercado voltado para “gays e lésbicas” na cidade.  
 
 
 
Isadora Lopes Harvey (UNB) SPG18 
 
Empreendedora negra: a influência do racismo nas decisões e estratégias de posicionamento 
profissional  
Em uma conjuntura de redefinição social e cultural do trabalho no país, a tentativa falha de 
ressocialização de negras no Brasil ocasionou um cenário em que esses indivíduos passassem a ser 
associados à desocupação e ao trabalho precário. O presente trabalho tem por objetivo analisar a 
influência do racismo, principalmente seus efeitos estruturais, nas decisões e estratégias de 
posicionamento profissional de empreendedoras negras do Rio de Janeiro. Buscando evidências 
que demonstrem a ação do racismo enquanto condicionante para a escolha e/ou migração da 
empreendedora negra entre os mercados de trabalho formal e informal, foram mobilizados 
conceitos de racismo e racismo estrutural, apresentadas análises de estudos sobre mobilidade e 
raça no Brasil e elaboradas entrevistas e m profundidade com empreendedoras negras do projeto 
Incubadora Afro-Brasileira. Foram entrevistadas mulheres, cuja autodefinição de raça/cor fosse 
preta, com experiência profissional de, pelo menos, cinco anos e que, atualmente, trabalhassem de 
forma autônoma nos setores de prestação de serviço e comércio. Os resultados surpreendem nas 
reações e posturas em relação às experiências compartilhadas de discriminação. 
 
 
 
Isis Hochmann de Freitas (PUCRS) GT23  
 
Migrantes ilegais e internacionalização dos direitos humanos: a Diretiva do Retorno na União 
Europeia 
A presente pesquisa tem por escopo desenvolver uma análise acerca da legitimidade da Diretiva do 
Retorno Europeia para fazer frente à problemática da imigração irregular, considerando os 
impactos sociais decorrentes de sua aplicação, bem como verificando se os termos de tal diretiva 
estão de acordo com os postulados da internacionalização dos direitos humanos, respeitando as 
garantias penais e processuais fundamentais que devem ser asseguradas tanto no âmbito 
internacional quanto na seara interna de cada país. Nesse sentido, verifica-se a pertinência de uma 
abordagem acerca do tratamento da questão da imigração ilegal no Brasil. 
 
 
 
Ismael Andre Stevenson Dechelette (UFF) GT09  



 
Entre grandes empreendimentos: tempos e espaços diferenciados de pescadores artesanais 
catadores de mexilhão na Baia de Guanabara  
Em Niterói, cidade do Estado do Rio de Janeiro e limítrofe com a Baia de Guanabara, existe um 
grupo de pescadores artesanais, cuja atividade se desenvolve no centro da cidade. A atividade 
consiste em catar mexilhões através de técnicas de mergulho. Desde os anos 70, este grupo se 
adapta, se ressignifica e se adequa espacialmente às transformações de grandes empreendimentos 
como a construção da Ponte Rio-Niterói e o aterro da Praia Grande. Hoje, estes pescadores são de 
novo alvo de novas transformações por causa do projeto "Requalificação do Centro de Niterói" que 
visa construir neste exato lugar uma "Plataforma intermodal de transportes". As transformações 
ocorridas nestes últimos anos fazem parte da memória local através de histórias, lembranças e 
anedotas que compõem como teia de fundo a identidade destes pescadores. O novo cenário traz 
consigo paradigmas para se pensar a cidade como conjuntos de espaços e tempos em fricção, 
conflito e tensão. 
 
 
 
Ivette Tatiana Castilla Carrascal (UNB), Moisés Villamil Balestro (UNB) GT35  
 
O papel dos movimentos sociais na construção social de mercados agroalimentares: a experiência 
da região andina  
O artigo apresenta uma discussão sobre o papel dos movimentos sociais na construção social de 
mercados, especialmente nos mercados de proximidade na Colômbia e do Equador. São objetivos 
do artigo analisar como os recursos dos movimentos sociais são usados para a ação econômica e 
social da construção de mercados de proximidade nos casos da Colômbia e Equador e identificar os 
elementos da governança associativa e da ação coletiva da Agrosolidaria e do Messe associados ao 
processo de construção social de mercado. Para ação coletiva e governança associativa, é 
elaborado um esquema analítico baseado nas contribuições de Ostrom (1990; 2000; 2005) e 
Marsden (2013). Os dados para elaboração do artigo resultam de documentos e entrevistas em 
profundidade que foram realizadas com os atores pertencentes às redes Agrosolidaria na Colômbia 
e Messe no Equador.  
 
 
 
Izabel Missagia de Mattos (UFRRJ) GT17  
 
Conquista militar, indígenas e colonização: experiências latino-americanas nos Oitocentos 
No século XIX, observa-se no pensamento social latino-americano uma relação de perfeita 
conciliação entre liberalismo e colonialismo: o problema de como legitimar o poder na nova 
sociedade civil superava as questões sobre o indivíduo e seus direitos. No Brasil, por exemplo, a 
escravidão constituía um importante liame da economia ao longo de todo o território nacional e 
seu questionamento não coube nas pautas reformistas. Depois da independência, os escravos 
continuaram em sua condição, uma vez que a Constituição brasileira de 1824 ignorou totalmente 
esta temática. As elites que governaram os países latino-americanos, ainda que detivessem o poder 
econômico e social, permaneceram ideologicamente dependentes sob bandeiras de modelos 
liberais em seu afã de organizar vastos territórios. O objetivo desta comunicação é analisar esse 
processo de construção das etnias indígenas no embate com os Estados nacionais e o papel 
desempenhado pelo exército, comparando experiências na Argentina (Conquista do Deserto), no 



Chile (Pacificação da Araucania) e no Brasil (repressão às mobilizações sociais nas quais também os 
indígenas participaram).  
 
 
 
Izabel Saenger Nuñez (UFF) SPG21 
 
“Uma briga corporativa” dentro do Tribunal do Júri: notas e reflexões sobre um caso julgado na 
comarca do Rio de Janeiro 
O presente paper, a partir da descrição do julgamento de um caso em um Tribunal do Júri do Rio de 
Janeiro, pretende, (i) descrever e pensar sobre as relações que se estabelecem entre os agentes e 
as instituições que eles representam, assim como a problematização do conceito de "sistema de 
justiça" no Brasil; (ii) pensar o modo de fazer justiça que se desenrola nesses espaços, não apenas 
confrontando as práticas e as normas explícitas que orientam o funcionamento das instituições mas 
sobretudo problematizando como essas práticas apontam para regras de funcionamento das 
instituições de justiça, que são implícitas e orientam seu modo de fazer; e (iii) pensar como essas 
práticas revelam um conflito entre relações construídas a partir de "malhas" e relações construídas 
a partir de "redes" (Kant de Lima, 1995), assim como a "ética policial" e o "fazer policial" interferem 
no "fazer judicial" (Eilbaum, 2012) no caso brasileiro e por fim, (iv) questionar se (e como) tais 
instituições podem ser pensadas como corporações, como indica o título do paper, extraído da fala 
do defensor público durante sua sustentação oral no julgamento. 
 
 
 
Izaura Rodrigues Nascimento (UEA), José Vicente de Souza Aguiar (UEA) GT42  
 
Jovens em conflito com a lei e a maioridade penal: uma reflexão sobre o Amazonas 
A Proposta de Emenda à Constituição – PEC referente a maioridade penal aprovada na Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara Federal em março de 2015 contrasta com os avanços na proteção 
da criança e do adolescente obtidos desde a Constituição de 1988. No Amazonas tem havido uma 
diminuição da aplicação de medidas privativas de liberdade, passando de 106 em 2011 a 79 em 
2012. Neste contexto a pesquisa se propôs a: 1. Identificar o perfil dos menores de 18 anos que 
cometeram atos infracionais no Amazonas; 2. Identificar as infrações mais comuns; 3. Verificar 
como as instituições responsáveis por tais internações têm operado e 4. Refletir sobre os possíveis 
impactos da proposta de maioridade penal na recuperação dos jovens em conflito com a lei. 
Realizou-se pesquisa bibliográfica e documental. Trata-se de um estudo exploratório. Concluiu-se 
que a atuação das instituições socioeducativas é apenas um dos fatores à efetivação da proteção. 
Quanto à PEC referida, sua implementação teria efeito danoso às ações em curso no Amazonas. 
 
 
 
Jacqueline Moraes Teixeira (USP) GT33  
 
As vontades do saber: notas sobre o pastorado do gênero na Igreja Universal 
Trata-se aqui de descrever a produção de saberes relativos a formas de falar, de aprender, de 
apreender e de experienciar corpos femininos e masculinos a partir de dois projetos de âmbito 
transnacional desenvolvidos pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), a saber, "Sisterhood", 
voltado para moças de 14 a 30 anos, e "Gladiadores do Altar", cujo foco de participação são rapazes 
de 14 a 30 anos. Partindo de técnicas de governo pastoral, tais projetos constituem uma política 



específica de gerenciamento desses corpos e de constituição de uma linguagem de engendramento 
dos gêneros que conformam relações de sujeição e de subjetivação dos sujeitos envolvidos. 
Buscarei, assim, descrever algumas das tecnologias, relações e condicionamentos disciplinares que 
constituem tais projetos e que codificam uma determinada performance de gêneros como 
definição maior de um regime de crença no qual as noções de "prosperidade" e de "vida em 
abundância" emergem como modelo contemporâneo de relação com o sagrado e como linguagem 
pública de sentido da vida. 
 
 
 
Jacqueline Lobo Mesquita (UFRRJ) GT23  
 
O papel das instituições não governamentais na formação de consciência dos imigrantes a 
respeito de seus direitos  
O objetivo desse artigo é analisar o papel central que atores não estatais (pastorais, associações, 
ONG, militantes, grupos articulados de estudos etc.), que atuam junto a grupos migrantes, 
desempenham na acolhida e conscientização desses grupos em relação às leis de imigração e 
refúgio. Interessa-nos especialmente analisar os migrantes bolivianos e aqueles que atuam como 
“negociadores étnicos” (Jenkins,1997) , intermediando as reivindicações da comunidade e servindo 
de interlocutores para os agentes estatais. Pudemos observar, ao longo do trabalho de campo, que 
aqueles que desempenham essa função detêm certo conhecimento sobre a legislação imigratória 
brasileira, bem como sobre as normas e leis municipais e estaduais que dizem respeito aos 
migrantes. Por outro lado, a grande maioria dos migrantes desconhece seus direitos fundamentais 
e as normas mais elementares que regulam a sua entrada e permanência no país. 
 
 
 
Jader Ribeiro Gama (Ufpa) GT04  
 
Transparência pública nos portais eletrônicos dos municípios do Estado do Pará 
Nos últimos anos, dezenas de países aprovaram Leis de Acesso à Informação Pública, com o intuito 
de assegurar a transparência e reforçar a prestação de contas democrática. Em novembro de 2011, 
o Brasil tornou-se o 89º país a adotar uma Lei de Acesso à Informação Pública. Mas a lei 12.527 só 
entrou em vigor em maio de 2012, uma vez que o texto previa 180 dias para sua implementação. O 
início da validade da lei coloca o desafio de transformá-la em instrumento efetivo de apoio a um 
governo mais transparente e responsivo. Este trabalho analisa os obstáculos da implementação da 
Lei de Acesso brasileira nos municípios do Estado Pará. O objeto desse estudo são os portais 
eletrônicos dos municípios do Estado do Pará, considerando o contexto da infraestrutura 
tecnológica de internet banda larga implantada no interior da Amazônia. 
 
 
 
Jainara Gomes de Oliveira (UFSC) GT33  
 
Notas sobre práticas homoeróticas e experiências de envelhecimento entre mulheres em Maceió-
AL e João Pessoa-PB 
Esta comunicação objetiva problematizar a relação entre experiências de envelhecimento e práticas 
homoeróticas entre mulheres, enquanto experiências individuais e coletivas, que se exprimem em 
uma multiplicidade discursiva. Para tanto, apresento as trajetórias individuais de Clara (negra, 52 



anos) e Ana (negra, 51 anos), cujo foco de análise recai sobre as suas experiências individuais de 
envelhecimento como efeitos de atos de linguagem concebidos a partir de um campo relacional. A 
experiência geracional, deste modo, será analisada como um campo de possibilidades que permite 
atribuir sentidos ao lugar que a sexualidade possui na configuração das trajetórias destas mulheres, 
e o pertencimento geracional, por sua vez, será interpelado a partir de um 'dispositivo de idade' 
que produz um marcador etário. Pode-se sugerir, assim, que Clara e Ana compartilham experiências 
básicas, experiências estas que são construídas a partir de uma gramática geracional particular. 
Gramática que produz um vocabulário singular que permite conferir inteligibilidade às interações 
sociais, no curso da vida, em uma sociabilidade dada.  
 
 
 
Jair Batista da Silva (Ufba) GT20  
 
Trabalho, práxis e classe em Marx 
Como é de amplo conhecimento, Marx não nos legou uma teoria das classes sociais, elaborada de 
modo sistemático e exaustivo. Seu entendimento acerca desta categoria está presente em diversas 
obras, apresentando aprofundamentos à medida que sua produção teórica sobre a sociedade 
capitalista e sua crítica da economia política se desenvolvem. Nossa hipótese é que a compreensão 
de Marx sobre a formação da classe social está associada ao seu entendimento acerca da noção de 
práxis pensada a partir do trabalho e personificada na figura do trabalhador. Nosso objetivo, neste 
texto, é tornar patente essa articulação teórica, sublinhando que, para alcançar tal meta, 
tomaremos para estudos os trabalhos elaborados por Marx em um período determinado de sua 
produção intelectual, referimo-nos aos textos redigidos entre 1843 a 1845: à Questão 
Judaica(1843), à Crítica da Filosofia do direito de Hegel(18431), à A Sagrada Família(1845)2 e aos 
Manuscritos econômico-filosóficos(1844). Em nosso entendimento, a concepção de classe expressa 
nestes trabalhos encarna o entendimento do proletariado como classe redentora da humanidade. 
Concepção que será alterada em escritos posteriores do autor. 
 
 
 
Jakson Alves de Aquino (UFC) GT06  
 
Efeito da exposição a eventos políticos e econômicos sobre a demanda por democracia na África 
Esta pesquisa investiga a relação existente entre exposição à democracia e demanda por 
democracia representativa. Usando dados do Afrobarômetro relativos a 31 países e dados de nível 
nacional dos projetos Polity IV e Penn World Table, foram calculadas variáveis que medem a 
exposição dos respondentes à democracia e a eventos econômicos. Usando modelos multiníveis, os 
resultados preliminares indicam que os indivíduos que viveram mais tempo sob regime 
democrático manifestam com maior intensidade opiniões favoráveis a um regime democrático 
representativo. A ocorrência de crescimento econômico acima da média durante períodos 
democráticos e de crescimento abaixo da média em períodos autoritários reforçam a demanda por 
democracia, mas a variável econômica tem efeito menor do que a variável política. 
 
 
 
Jana Martins Leal (Uerj) GT03  



 
A Nova Classe Média brasileira: um objeto de disputas político-ideológicas no contexto do 
Reformismo Fraco no Brasil 
Esta pesquisa tem como objeto de estudo os debates em torno da Nova Classe Média e defende a 
hipótese de que a Classe C, mais do que uma discussão estritamente científica, se tornou um objeto 
de disputas ideológicas no contexto político atual do Reformismo Fraco. Por meio das contribuições 
teóricas de Karl Mannheim acerca da Sociologia do Conhecimento, procura demonstrar as relações 
entre texto e contexto, isto é, entre os posicionamentos teóricos dos autores inseridos nesse 
debate e as ideologias subjacentes a eles, apontando os condicionamentos ideológicos e políticos 
de suas posições. Dessa forma, o trabalho tem como objetivos não só apresentar os horizontes 
intelectuais nos quais os autores estão inseridos e que os condicionam, mas, demonstrar como seus 
posicionamentos teóricos, por possuírem implicações no cenário político atual, se configuram como 
disputas ideológicas do contexto do Reformismo Fraco no Brasil. Com isso, esta pesquisa busca 
refletir como essas disputas impõem limites heurísticos ao debate das classes sociais brasileiras e 
sugerir novas abordagens para a temática. 
 
 
 
Janderson Bax Carneiro (PUC Rio) GT37  
 
A devoção a Zé Pelintra e seus “camaradas”: malandragem e moralidades no universo 
umbandista carioca  
Nos últimos anos, a cidade do Rio de Janeiro assistiu à significativa difusão da imagem de Zé 
Pelintra, uma das inúmeras entidades cultuadas nos terreiros de Umbanda. Chapéu de Panamá e 
terninho branco compõem a indumentária dessa personagem que, sintomaticamente, apresenta a 
caracterização do "autêntico malandro carioca" das décadas de 1920 e 1930. No entanto, a imagem 
do "Seu Zé" é percebida como sendo a representação de um ente espiritual inspirador de ampla 
reverência entre seus devotos, clientes e "amigos". Trata-se, antes de tudo, de um malandro 
divinizado. Ele integra um vastíssimo panteão de espíritos considerados especialistas aptos para a 
intervenção concreta nas mais diversas áreas da existência humana. Nesse sentido, a pergunta que 
move esta pesquisa é: a quais desafios uma entidade classificada como sendo um "malandro" é 
chamada a responder na prática religiosa umbandista do século XXI? A partir de uma abordagem 
etnográfica, este trabalho busca explorar os sentidos atribuídos à malandragem, bem como as 
tensões e ambivalências que marcam as moralidades engendradas entre os umbandistas diante dos 
padrões morais sedimentados na sociedade mais ampla. 
 
 
 
Janine de Kássia Rocha Bargas (UFMG) GT04  
 
Quilombolas do Pará: uso de redes sociais online e práticas políticas nas lutas por 
reconhecimento 
Este estudo lança-se a uma análise empírica sobre as práticas comunicacionais das comunidades 
remanescentes de quilombo do município de Salvaterra, na Ilha do Marajó, Pará, presentes em sua 
organização sociopolítica. Especificamente, buscamos compreender de que forma a apropriação de 
práticas comunicacionais próprias das redes sociais online se relaciona com as práticas políticas do 
movimento quilombola em suas lutas por reconhecimento. As ferramentas metodológicas são: a 
pesquisa documental, levantamento e acompanhamento dos registros em perfis e páginas do 
Facebook. Situamos a temática dos grupos marajoaras em estudos já consolidados sobre 



quilombolas no Brasil e na Amazônia. Apropriamo-nos, também, das ideias de autores da Teoria do 
Reconhecimento, além de outros pensamentos de Denis de Moraes, Ilse Scherer-Warren, Rousiley 
Maia, Ricardo Fabrino etc. Na sociedade midiatizada, as redes sociais passaram a se constituir, de 
forma complementar e sinérgica, no ciberespaço. Não se trata de uma oposição entre o concreto e 
o virtual, mas de uma confluência das potencialidades que cada um oferece, cujo somatório de 
possibilidades não poderia ser alcançado por nenhum de forma isolada. 
 
 
 
Jaqueline Kleine Buckstegge (UFPR) SPG04 
 
A construção do voto: análise da evolução do processo decisório nas eleições presidenciais de 
2014 
A qualidade das democracias representativas, instituídas principalmente após a terceira onda de 
democratização, é vinculada diretamente ao exercício do direito ao voto e ao quanto reflete a 
sociedade civil. O Brasil vive, atualmente, um período crítico no que diz respeito ao sistema político, 
tanto em questões de legitimidade como de governabilidade entre os poderes. A partir do modelo 
de “voto consistente” de Lau e Redlawsk, o presente trabalho busca ilustrar o processo de 
transformações e consolidação da decisão do voto para as eleições presidenciais de 2014, traçando 
hipóteses para a forma como os indivíduos se relacionam com a política. Para isso, foi realizado um 
painel e foram acompanhados onze eleitores nas cidades de Curitiba e Brasília, ao longo dos meses 
de julho a outubro, resultando em trinta e três entrevistas em profundidade com caráter 
experimental. Foi possível observar uma relação entre contextos emocionais de ansiedade, como 
proposto por Marcus, Mackuen E Neuman, no que diz respeito ao incentivo de busca de informação 
e consciência na decisão e priorização de escolha considerando variáveis de cunho pessoal dos 
candidatos, seja por admiração ou empatia. 
 
 
 
Jefferson Rodrigues Barbosa (Unesp) GT20  
 
Gramsci, Togliatti e a Filosofia da Práxis como fundamento para o combate ao fascismo 
Antônio Gramsci foi um dos primeiros marxistas a investigar a dinâmica de desenvolvimento das 
condições que propiciaram o que ele denominou de Regimes de Estatolatria, sendo suas primeiras 
análises focadas na atuação das milícias da sociedade italiana e seus posicionamentos foram se 
desenvolvendo conforme os fascio de combatimento foram se transformando em suporte para a 
instauração do regime fascista. A sofisticação da análise na compreensão da gênese e função social 
das ideologias chauvinistas é elevada ao nível da dimensão da compreensão da particularidade e 
totalidade do fenômeno ao compreender o Fascismo como nova forma de reorganização do 
sistema capitalista sob a lógica de um Estado de Exceção. As dimensões analíticas dos textos 
gramscianos sobre o fascismo são divididas em três momentos de refinamento da compreensão de 
seus escritos sobre o fenômeno em questão, segundo Enzo Santarelli, os escritos relativos à 
imprensa operária, os documentos do PCI e a produção carcerária do autor. Nesse sentido, a 
análise dos respectivos escritos sobre o fascismo é reveladora de estratégias e fundamentos em 
oposição aos fenômenos chauvinistas, em perspectiva pretérita e contemporânea. 
 
 
 
Jéssica Maria Rosa Lucion (UFSM) GT35  



 
Entre selos e gramáticas: confiança e qualidade no contexto da certificação participativa de 
produtos ecológicos no sul do Brasil 
A mobilização de dispositivos de julgamento, como os selos de certificação de produtos, dão aos 
consumidores conhecimento sobre a singularidade de um produto, um processo que tem a 
confiança como elemento fundamental. Esta pesquisa intenciona compreender as gramáticas de 
ação dos atores envolvidos com a agricultura ecológica a partir da análise do processo de 
certificação participativa desenvolvido pela Rede Ecovida de Agroecologia no Rio Grande do Sul 
(BR). Busca-se evidenciar como, através do seu processo de certificação, a Rede Ecovida constrói e 
opera uma crítica aos processos de modernização da agricultura. Dados coletados na primeira 
etapa da pesquisa permitem compreender que a agroecologia busca dar conta de uma produção 
que vá além das normas técnicas de produção e processamento. A ideia de um ambiente saudável 
e da segurança alimentar é entendida como seu aspecto diferenciador. Neste sentido a certificação 
participativa torna-se um modo diferenciado de certificação que mobiliza princípios e práticas que 
marcam estas diferenças. 
 
 
 
Joana da Silva Barros (USP) GT34  
 
Desenvolvimento, violência e desenraizamento: reflexões sobre a experiência política de 
mulheres na região de Suape (Região Metropolitana de Recife) 
As transformações territoriais e os impactos sob a vida nas cidades brasileiras decorrentes dos 
projetos de desenvolvimento econômico em curso têm nos interrogado sobre os vínculos entre 
cidades, seus sujeitos e as narrativas que emergem neste cenário de profunda transformação dos 
modos de produção urbana, suas formas de regulação, as sociabilidades que ali se constituem, suas 
formas de expressão e legibilidade. As narrativas de mulheres na periferia da RMRecife 
(especialmente em Suape) sobre suas vidas sob este ciclo de desenvolvimento revelam uma nova 
tessitura entre violência, desenvolvimento e a produção de cidades. As formas de resistência aos 
processos de expropriação dos territórios (parte fundamental deste projeto), bem como do avanço 
produtivo da economia nacional, de organização política e da construção de uma fala pública 
apoiam-se em modos de vida e de existência não referidos ao quadro de experiência dos 
movimentos sociais "clássicos". Este texto apresenta algumas destas narrativas, buscando 
compreender como esta experiência de violência e desterro constitui-se como o solo a partir do 
qual estas mulheres elaboram uma dimensão pública de sua experiência. 
 
 
 
Joana D`Arc Fernandes Ferraz (UFF), Lucas Pacheco Campos (UFF) GT20  
 
O materialismo althusseriano do encontro e o golpe militar-empresarial brasileiro: reflexões para 
as “bodas de ouro” 
A aliança entre o capital internacional e o nacional, gerenciado pelo Estado, consolidada pelo golpe, 
permanece há cinquenta anos em uma cínica harmonia. Partindo desta ideia, este artigo pretende 
colaborar para a discussão em torno de duas questões. Primeiro, o golpe consolida uma relação de 
afinidade, de "pega" entre o Estado e a burguesia brasileira e internacional ao modelo capitalista, 
ao longo destes cinquenta anos. Em função disso, o seu recorte de classe deve ser salientado. Em 
segundo lugar, o modelo político e econômico, consolidado pelo golpe, permanece presente, a 
despeito da forma democrática ter se instituído no Brasil, com todas as suas limitações. Assim, o 



trabalho se valerá do materialismo histórico e da dialética marxiana para analisar o processo 
histórico de lutas políticas e econômicas que culminou no golpe de 964, com o objetivo de 
fortalecer a condição de golpe de classe. O sentido da "pega", definido por Althusser, nos auxiliará 
na análise do modo de produção, no qual as forças produtivas são submetidas à totalidade 
conduzida pelo projeto capitalista, a partir das discussões já iniciadas por Ruy Mauro Marini (2013) 
e Theotonio dos Santos (2000 e 2012). 
 
 
 
Joana Tereza Vaz Moura (UFRN), Ivaldo de Sousa Moreira (SDT/MDA) GT21  
 
O dueto de estratégias e contraestratégias entre agricultores familiares e Estado no processo de 
construção da gestão participativa territorial 
As relações entre agricultores familiares e poder público tornaram-se mais próximas a partir de 
políticas públicas que estimularam a criação de espaços de participação social, como o PRONAF, em 
1996 e o Programa Territórios da Cidadania, em 2008. Em que medida a abertura de um espaço 
institucional, como o caso do Colegiado Territorial, oferece oportunidades e cria incentivos para 
que os agricultores familiares participem nos processos de tomadas de decisões, conduzindo a uma 
interação sustentada com o Estado? O artigo tem como principal objetivo compreender as relações 
político-institucionais entre Estado e agricultores familiares no âmbito dos Colegiados Territoriais. 
Para tanto, analisam-se as oportunidades políticas e os sentidos dessa participação para esse 
segmento. Trata-se de entender como os agricultores mudam suas ações, criam e/ou utilizam 
oportunidades políticas e/ou constroem um novo projeto político para o rural brasileiro. Os dados 
são oriundos de pesquisas feitas no Território Mato Grande/RN e no Território Portal da 
Amazônia/MT. 
 
 
 
João Feres Júnior (Uerj) GT22  
 
Em defesa das valências, ou como verter vícios privados em virtudes públicas 
Em trabalho recente, Luis Felipe Miguel dedica-se a criticar veementemente a metodologia de 
análise de valências, utilizada nos estudos da interação entre mídia e eleições por Marcus 
Figueiredo, Alessandra Aldé e no site Manchetômetro (www.manchetometro.com). Segundo o 
autor: (1) estudos de valência confundem emissor, receptor, pesquisador e objeto do discurso; (2) 
reduzem drasticamente a complexidade do processo comunicativo; e (3) reproduzem o ideal 
normativo da imparcialidade jornalística. Wilson Gomes, outro decano dos estúdios de mídia e 
política, também critica a metodologia e para tal cita pesquisas empíricas que supostamente 
desqualificariam a análise de valências ao mostrarem que a atribuição de viés a uma matéria 
depende do receptor. Nesse trabalho pretendo demonstrar que ambos autores estão em grande 
medida equivocados em suas críticas. Gomes usa exemplos que não se aplicam ao caso da 
cobertura eleitoral. Contra as críticas de Miguel argumento que (1) estudos de valência focam no 
emissor somente, sem prejuízo para a análise, (2) reduzem complexidade como outras 
metodologias em ciências sociais e (3) não dependem do pressuposto da imparcialidade para serem 
feitos. 
 
 
 
João Carlos Jarochinski Silva (UFRR), Márcia Maria de Oliveira (UFRR) GT23  



 
Paradoxos das migrações nas fronteiras da Amazônia contemporânea 
Traçando um paralelo entre as pesquisas realizadas pelos grupos de estudos aos quais estamos 
vinculados, o levantamento realizado por Aragón (2009) e os dados do IBGE divulgados em 2013, 
chegamos a uma estimativa aproximada da migração na Amazônia brasileira. Os dados revelam 
uma intensa mobilidade intrarregional chegando à casa de 16% da população e inter-regional 
somando uma média de 17% da população. Ainda de acordo com nossas estimativas, a circulação 
ou permanência de imigrantes corresponde a pouco mais de 2% da população total da região. 
Entretanto, em se tratando de fronteiras transnacionais, há que se considerar também a intensa 
mobilidade de brasileiros nos países vizinhos. Essa permanente circulação de migrantes exige uma 
atenção maior por parte da gestão de políticas migratórias. Entretanto, o que vem ocorrendo é um 
maior investimento no controle das fronteiras, em detrimento de políticas de atenção aos 
migrantes. Considerando todas essas categorias de análise, desenvolvemos nesse artigo uma 
reflexão em torno das transversalidades das migrações internacionais nas fronteiras da Amazônia 
observando as lacunas no que tange aos direitos humanos e às políticas migratórias. 
 
 
 
João Guilherme Bastos dos Santos (Uerj) GT22  
 
Ação política transnacional na Avaaz: tecnologias da comunicação, representação não eleita e 
accountability  
Este trabalho propõe uma contrapartida empírica a diferentes perspectivas conceituais sobre a 
representação não eleita, accountability e seus modos de legitimação em apropriações de 
tecnologias voltadas para interação online. Para tanto, combinamos imersão como voluntário da 
organização transnacional Avaaz, mineração de dados de redes sociais online, entrevista com o 
diretor de campanhas, revisão bibliográfica e análise da prestação de contas sobre o orçamento da 
organização. Nossa análise se propõe a responder dois tipos de questões. Por um lado, cabe 
analisar o que faz destas organizações representativas, se não há mecanismos institucionais de 
autorização, mecanismos claros de accountability ou mesmo um público definido ao qual deveriam 
prestar contas (MENDONÇA, 2008). Por outro lado, paralelamente à desqualificação dos 
representantes e meios de comunicação como televisão e rádio, a discussão sobre a crise da 
representação tende a idealizar a coerência dos representados (LATTMAN-WELTMAN, 2014), 
problema que abordamos através da análise do comportamento online destes últimos frente à 
possibilidade de representação transnacional, suas segmentações voluntárias e outras 
especificidades. 
 
 
 
João Miguel Diógenes de Araújo Lima (UFC), Geísa Mattos (UFC) GT32  
 
A emergência da questão racial nas manifestações contra a violência policial no Brasil e nos 
Estados Unidos: narrativas e protagonistas 
A partir de casos de homicídios policiais perpetrados contra negros nos Estados Unidos e no Brasil, 
têm sido geradas recentemente mobilizações, campanhas e manifestações nos dois países que 
trazem à tona a questão racial. Este artigo aborda formas de construção dos discursos políticos que 
têm o racismo como eixo a partir dos casos de maior repercussão. As ruas das cidades de Nova York 
e Rio de Janeiro, entre outras cidades do mundo, se tornam palco da emergência dos movimentos 
contra os homicídios policiais sob o enfoque do racismo. A partir de casos recentes, que 



reverberaram nas redes sociais online e voltaram destas para as ruas, circulando em imagens e 
hashtags pelo Facebook e Twitter, analisamos os discursos construídos nos jornais, na televisão e 
nas redes sociais a partir de casos de homicídios de negros que mais mobilizaram ações coletivas 
nos dois países a partir de 2014. Os resultados apontam para o uso crescente de tecnologias 
móveis, especialmente os celulares, nas denúncias, que têm sido importantes no reforço da 
objetivação do racismo institucional, além de uma crescente politização da questão racial no Brasil. 
 
 
 
João Paulo Bachur (UNB) GT40  
 
Assimetrias da antropologia simétrica de Bruno Latour 
Latour oferece uma das mais interessantes críticas à modernidade ocidental. Seu postulado básico 
é considerar equanimemente humanos e não humanos, tratando de maneira rigorosamente 
simétrica o social, a natureza e o discurso. O trabalho proposto avalia em que medida a simetria é 
preservada, apontando quatro pontos críticos: (i) a rede de atores se revela em última instância 
uma ferramenta essencialmente discursiva, na qual o peso de humanos e não humanos é atribuído 
pelo observador em sua narrativa; (ii) ao lidar com a relação entre signos e coisas, Latour emprega 
o conceito de black-boxing como regra geral, impondo um viés tecnicista na compreensão do 
discurso; (iii) a proposta de um pluralismo ontológico expressa no projeto dos modos de existência 
não supera a pressuposição de uma teoria da diferenciação social latente, nos moldes clássicos da 
sociologia; e (iv) enquanto a técnica, a ciência e o direito são desmistificados pela antropologia dos 
modernos, a política preserva um status diferenciado, distante das práticas políticas reais e 
rotineiras. A despeito dos avanços da teoria do ator-rede, esses aspectos desafiam o postulado da 
simetria. 
 
 
 
João Paulo Cândia Veiga (USP), Murilo Alves Zacareli (USP), Fausto Makishi (USP) GT21  
 
Renda rural e desenvolvimento local: um novo indicador para o Indice de Desenvolvimento 
Humano-Municipal (IDH-M) 
A governança das questões sociais segue uma tendência mundial de criação de indicadores locais, 
seja para auxiliar as políticas públicas, seja para melhorar a efetividade das ações e dos programas 
de ONGs e empresas. O indicador de renda per capita é amplamente consagrado por governos e 
organismos internacionais como um parâmetro de riqueza. Contudo, ele aumenta artificialmente a 
renda de comunidades rurais ao misturá-la com a renda daqueles que vivem na área urbana do 
município. Neste sentido, a proposta é a de desenvolver um novo indicador para aferir o bem-estar 
de populações locais, principalmente daquelas domiciliadas em áreas rurais, em linha com o Índice 
de Desenvolvimento Humano-Municipal (IDH-M). A proposta foi desenvolvida a partir de pesquisa 
domiciliar junto a famílias extrativistas em áreas rurais de quatro municípios: Salvaterra (PA), 
Bragança (PA), Breves (PA) e Palmeira do Piauí (PI). O objetivo é o de mensurar o impacto social do 
aumento de renda com a coleta de sementes oleaginosas. Ademais, o estudo indica precisamente 
quantas famílias deixam a condição de pobreza e ingressam em uma trajetória de ascensão social. 
 
 
 
João Paulo Lima e Silva Filho (Unicamp) GT28  



 
Antonio Candido: a crítica literária como controle da sociologia 
Apresento um estudo sociológico da relação fronteiriça entre crítica literária e sociologia em 
Antonio Candido, de maneira a situar a relação das duas disciplinas na obra do autor e o seu papel 
na construção de uma posição social-acadêmica hegemônica no trato da sociologia da literatura no 
Brasil. A hipótese desse trabalho é a de que Candido cristaliza e canoniza certos modos de emprego 
da sociologia nos estudos literários, descartando outros como pouco sofisticados. A crítica literária 
de Antonio Candido exerce assim um controle disciplinar sobre a sociologia, sugerindo modos mais 
perspicazes de captar as conexões entre literatura e sociedade que outros. Concentro-me na 
identificação das diferentes fases e usos dos recursos sociológicos na obra, na delimitação histórica 
do significado de cada uso, articulando as análises a um debruçar paralelo ao histórico institucional 
do percurso acadêmico do autor. Este trabalho inicial se percebe como primeiro esboço de crítica 
sociológica da crítica literária, entendida como descrição do trabalho da crítica como processo de 
mediação legitimadora das obras e autores da literatura brasileira. 
 
 
 
Joelson Gonçalves de Carvalho (Ufscar) GT21  
 
Camponês e campesinato: contribuições teóricas de uma evidência empírica no Brasil 
O pensamento social agrário brasileiro tem, de maneira gradativa, posto luz a temas e perspectivas 
analíticas que não estavam na centralidade dos debates das últimas décadas e, neste sentido, têm 
ganhado corpo acadêmico e relevância social as pesquisas voltadas ao entendimento metodológico, 
teórico e empírico sobre as formas de manifestação do campesinato, enquanto categoria analítica. 
A hipótese aqui estabelecida é que, dada sua perenidade, o campesinato deve ser entendido – e 
pesquisado – para além de sua historicidade. Neste sentido, este trabalho traz a perspectiva do 
camponês como um ser dinâmico entendendo que sua heterogeneidade é condição fundamental 
sem a qual não se pode compreender as relações de produção e reprodução social no campo. É no 
contexto apresentado que este trabalho se insere, tendo como objetivo problematizar a atualidade 
do conceito camponês, buscando caracterizá-lo, para além do trabalho rural ou agrícola, a partir da 
realidade brasileira, marcada por suas idiossincrasias e metamorfoses.  
 
 
 
Jordão Horta Nunes (UFG), Neville Julio de Vilasboas e Santos (UFG) GT41  
 
A desigualdade no "topo": empregadores negros e brancos no mercado de trabalho brasileiro 
Os empregadores, em razão de sua posição no binômio capital-trabalho, ocupariam provavelmente 
estratos de remuneração mais alta. No entanto, há desníveis de rendimentos, como ocorre entre 
brancos e negros, em que estes aparecem como empregadores preponderantemente em setores 
menos privilegiados da economia, em ocupações com alto índice de informalidade, em 
empreendimentos que geralmente empregam poucos trabalhadores e cuja estabilidade é menor. 
Pretende-se, nesta comunicação, a) apresentar um breve perfil de empregadores negros e brancos 
no Brasil; b) demonstrar as desigualdades de inserção na estrutura do mercado de trabalho e c) 
mensurar os diferenciais médios de renda a fim de determinar o peso de fatores produtivos e da 
discriminação racial sobre a renda média dos empregadores negros. Com base na análise 
quantitativa, empregando o método de decomposição de Oaxaca-Blinder, sustenta-se que há uma 
diferença significativa de rendimentos entre brancos e negros empregadores que não pode ser 



creditada unicamente a fatores associados, como nível de escolaridade, experiência ou diferentes 
inserções ocupacionais, mas provém de um resíduo não explicado, atribuído à discriminação racial. 
 
 
 
Jorge Gomes de Souza Chaloub (Uerj), Fernando Perlatto (UFJF) GT19  
 
Intelectuais da “nova direita” brasileira: ideias, retórica e prática política  
Um aspecto ainda pouco explorado acerca do cenário intelectual brasileiro dos últimos anos tem 
sido o destaque na esfera pública adquirido por intelectuais como Olavo de Carvalho, Reinaldo 
Azevedo, Luiz Felipe Pondé, Rodrigo Constantino, Marco Antônio Villa, Guilherme Fiuza e Diogo 
Mainardi. As formulações desses intelectuais da "nova direita" se caracterizam, entre outros 
aspectos, pela construção de um discurso contra as propostas da esquerda, de forma mais ampla, e 
contra o Partido dos Trabalhadores (PT), assim como por uma peculiar reivindicação de certo 
ideário liberal. O presente trabalho procura investigar a rede intelectual e as ideias desses autores, 
identificando e refletindo sobre suas características principais. Para tanto, centraremos a atenção 
nos seguintes aspectos: a investigação sobre espaços institucionais de produção intelectual desses 
grupos, a exemplo do Instituto Millenium e do Instituto Liberal; a análise das trajetórias e 
produções de seus intelectuais públicos de maior destaque; a investigação sobre a expansão do 
mercado editorial que dá lastro a tal produção. 
 
 
 
Jose Celso Cardoso Junior (Unicamp), Jose Carlos dos Santos (UNB) GT12  
 
Projeto Nacional de Desenvolvimento e o Plano Brasil 2022: avanços, desafios e metas de meio 
percurso 
Entre 2009 e 2010 a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 
organizou e publicou o Plano Brasil 2022, por solicitação do Presidente Lula da Silva ao Embaixador 
Samuel Pinheiro Guimarães, então ministro de Assuntos Estratégicos. Sob inspiração do mandato 
assegurado à SAE/PR (Lei 11.754/08), o Plano deveria orientar-se a partir de duas atribuições 
específicas da Secretaria: i. planejamento nacional de longo prazo e ii. discussão das opções 
estratégicas do país. Em volume de 98 páginas, além de exercícios de prospectiva para Mundo e 
América do Sul, foram elencadas 180 metas – boa parte delas mensuráveis, outras, nem tanto – 
que foram chamadas Metas do Centenário. Consideradas alcançáveis até 2022, dois séculos após a 
Proclamação da Independência do Brasil, foram organizadas em quatro grandes agrupamentos: i. 
Economia; ii. Sociedade; iii. Infraestrutura; iv. Estado. O artigo analisa as 180 metas em um exercício 
pendular e complementar. Ao mesmo tempo em que são atualizadas (para o período 2014/2015, 
seis anos depois de pactuadas, no caso daquelas que possibilitem atualização) também são 
reperspectivadas para 2022, ano em que se realizariam por completo. 
 
 
 
José Irivaldo Alves Oliveira Silva (UFCG) GT12  
 
O desenvolvimento e a modernização ecológica no semiárido 
O presente trabalho analisa as maneiras pelas quais tem se dado a institucionalização da questão 
ambiental no Brasil mediante a incorporação de preocupações relativas à conservação da natureza 
em projetos, políticas e ações estatais. Parte-se do pressuposto que a amplitude, variabilidade e 



multiplicidade de sentidos associados à problemática ambiental resultam de disputas discursivas e 
políticas acerca das estratégias de conservação da natureza e dos instrumentos econômicos e 
institucionais adequados para tratar do que se tem definido como crise ambiental no quadro das 
sociedades capitalistas avançadas. 
 
 
 
Jose Miguel Rasia (UFPR) GT25  
 
As políticas de cotas raciais e projeto de futuro no ensino superior  
Esta comunicação apresenta resultados de pesquisa com alunos negros dos diversos níveis de 
ensino da Universidade Federal do Paraná. Os dados aqui apresentados foram coletados através de 
entrevista semiestruturada com alunos do curso de graduação em ciências sociais, do mestrado e 
do doutorado em sociologia. Todos os alunos entrevistados entraram na universidade (graduação) 
através da política de cotas raciais, implementada na UFPR a partir de 2002. A questão que se 
discute aqui é considerar os avanços e os limites da Política de Cotas Raciais para os indivíduos por 
ela beneficiados. Nesse sentido a pesquisa trabalha com a reconstituição de trajetória familiar e 
escolar dos alunos cotistas raciais da UFPR e de seus pais. Ao mesmo tempo busca entender as 
tensões enfrentadas pelos cotistas no estabelecimento de um projeto de futuro, que está marcado 
pela sua condição racial e pela discriminação a que estão submetidos. 
 
 
 
Jose Miguel Arias Neto (UEL) GT17  
 
Imprensa militar, guerra e a transferência de tecnologia para a Marinha de Guerra no Brasil 
oitocentista  
Ao longo do século XIX houve no Brasil uma significativa produção de impressos periódicos por 
militares do Exército e da Marinha (um levantamento prévio apontou entre 24 a 27 periódicos 
publicados entre 1850 e 1889). Nos periódicos produzidos por oficiais de Marinha, há 
sistematicamente demanda de importação dos mais atualizados aparatos tecnológicos para o 
incremento da força naval. Além da demanda direta há também nos periódicos a tradução de 
artigos de revistas e jornais estrangeiros difundindo as novas invenções que, na visão destes oficiais 
poderiam ser incorporadas pela Marinha do Brasil. Assim realizar-se-á o mapeamento destas 
demandas dos anos cinquenta e realizaremos a comparação com a tecnologia efetivamente 
incorporada pela Marinha durante a Guerra com o Paraguai. Esta comparação permitirá 
problematizar o modo como esta transferência é justificada e legitimada em um processo de 
mediação cultural que ressignifica a importação de aparatos tecnológicos produzidos no exterior 
dentro de um quadro ideológico de afirmação da nação e quais os impactos desta transferência na 
formação de uma identidade militar concomitante à consolidação de uma ciência militar.  
 
 
 
Joseane Mariéle Schuck Pinto (Unisinos) GT23  
 
Os deslocamentos forçados dos haitianos e suas implicações: um desafio global na sociedade de 
risco  
Trata-se de dissertação de mestrado em andamento, junto ao Programa de Pós-graduação em 
Ciências Sociais da Unisinos, que objetiva analisar os fatores responsáveis pelos deslocamentos 



forçados no Haiti, agravados pelo terremoto de 2010, a partir da compreensão histórica do país, no 
aspecto político, econômico, social e ambiental como possíveis causas dos deslocamentos forçados 
de haitianos, o que possibilitará um melhor entendimento deste processo que remete a pensar 
acerca de uma nova categoria, qual seja: refugiados ambientais e deslocados ambientais. Pretende-
se abordar também os desdobramentos destes fluxos migratórios para o Brasil, verificando 
inclusive quem são e como vivem os haitianos no país, por meio de relatos da sociedade civil 
envolvida no processo de acolhimento aos migrantes, sobretudo através das entrevistas realizadas 
com um grupo de haitianos no decorrer da presente pesquisa. Por fim, percebe-se que a origem da 
migração contemporânea dos haitianos está calcada na migração forçada, marcada por ameaças à 
vida e à subsistência destas pessoas em seu país. 
 
 
 
José de Jesus Filho (FGV-SP), Maria Gorete Marques de Jesus (USP) GT30  
 
Medindo a violência do Estado: indicadores de diagnóstico e desempenho institucionais 
Os autores irão apresentar os resultados de uma pesquisa sobre a construção de indicadores de 
diagnóstico de violência institucional nos estados brasileiros, bem como de indicadores de 
desempenho para avaliar os avanços das unidades federativas na implementação de mecanismos 
de controle das instituições de segurança pública e penitenciárias. Foram definidos sete indicadores 
de diagnóstico e seis de desempenho. Os primeiros oferecem um retrato da violência praticada por 
agentes públicos contra cidadãos a partir do levantamento de dados tais como a letalidade policial, 
as mortes na prisão e as denúncias de tortura. O segundo grupo de indicadores busca medir os 
esforços dos estados em implementarem medidas efetivas de redução destas formas de violência, 
tomando em conta o nível de independência e a capacidade dos órgãos de controle responsáveis 
por receber, apurar e julgar as mortes, a tortura ou outras formas de maus tratos. A associação 
entre os indicadores de diagnósticos e os indicadores de desempenho permite medir o quanto as 
políticas públicas têm sido efetivas para inibir, coibir e responsabilizar os autores desses crimes. 
 
 
 
José Geraldo Alberto Bertoncini Poker (Unesp), Mirian Claudia Lourenção Simonetti (Unesp) GT21  
 
Quando a tradição constitui a razão. Um estudo sobre as estratégias econômicas de assentados 
na Fazenda Reunidas-SP 
Parte-se do pressuposto de que a tradição nomeada como agricultura camponesa ainda influencia o 
cotidiano de famílias em assentamentos de Reforma Agrária. Trata-se de uma visão de mundo 
desdobrado em projetos de vida, que resultam em maneiras específicas de inserção econômica dos 
assentados no mercado. Por agricultura camponesa entende-se a produção de subsistência, 
autonomia e gestão familiar da terra e dos instrumentos de trabalho. Em muitas pesquisas sobre o 
assunto, esta tem sido apontada como uma das causas de insucessos nos assentamentos, por ser 
uma lógica que não visa lucratividade na atividade agrícola. A pesquisa ora apresentada teve como 
objetivo analisar a possibilidade e as formas pelas quais esta referência tradicional pode ser 
evocada como lógica para construir e organizar planos econômicos racionais de produção e 
inserção competitiva no mercado. Para tanto, tomaram-se como tipo ideal para análise os casos de 
famílias de assentados na Fazenda Reunidas, em Promissão-SP, que conseguiram transformar os 
lotes em empreendimentos econômicos lucrativos o suficiente para poderem concretizar o ideal de 
vida boa previsto pela tradição. 
 



 
 
José Briceño-Ruiz (ULA/USP) GT24  
 
¿Regionalismo post-hegemónico o retorno del regionalismo abierto? Sobre modelos de 
integración y momentos políticos 
Desde mediados del primer lustro de la primera década del nuevo milenio se ha producido un 
intenso debate sobre la naturaleza de los procesos de integración regional surgidos durante el 
periodo de hegemonía de gobiernos de izquierda en la América Latina. Procesos como el ALBA, la 
UNASUR, la CELAC o incluso el denominado Nuevo Mercosur desarrollaron lógicas de integración 
ciertamente distintas de las promovidas durante la hegemonía del enfoque del regionalismo 
abierto. Por ello, surgieron diversas explicaciones y nomenclaturas para dar cuenta de las nuevas 
realidades del regionalismo latinoamericano, las más notorias de ellas las propuestas sobre un 
regionalismo post-liberal y un regionalismo post-hegemónico. Sin embargo, tras la creación y 
ascenso mediático de la Alianza del Pacifico, así como debido a los problemas de gobiernos que 
lideraron procesos post-hegemónicos (en Argentina, Venezuela y Brasil), se argumenta que el 
regionalismo abierto está de retorno. En este trabajo se discute toda esta problemática, 
destacándose que en el fondo todas detrás de todas estas denominaciones se esconde una 
discusión sobre el modelo que debe adoptar el regionalismo en América Latina. 
 
 
 
José de Souza Martins (USP) GT09  
 
A reinvenção da cidade na selva 
Polarizo dois grupos de experiências sociais opostas na gestação das cidades no cenário peculiar da 
suposta terra de ninguém. De um lado, a formação de cidades na Amazônia Oriental e, de outro, a 
formação de cidades na Amazônia Ocidental. Num extremo, a formação espontânea, a partir de 
pequenos povoados, como São Pedro da Água Branca (MA) decorrente da livre ocupação da terra 
por migrantes oriundos, em grande parte, do semiárido do Nordeste. No outro extremo, o território 
ocupado por migrantes do Sul e da região do Contestado do Espírito Santo e Minas Gerais, as 
cidades planejadas, que expressavam não só modernas concepções do urbano, mas também a 
intervenção do Estado ditatorial e sua lógica ordenadora. Lugares como Ariquemes, em Rondônia. 
 
 
 
José Eronides de Sousa Pequeno Junior (Ufpe) SPG16 
 
O comparecimento ao judiciário pelos atores políticos 
O comparecimento ao judiciário pelos atores políticos é um fenômeno aleatório ou obedece a 
algum padrão? Esse padrão pode ser explicado por um cálculo estratégico onde os ganhos por meio 
de uma vitória judicial superam os custos de levar até o judiciário uma demanda? A literatura da 
judicialização da política tem negligenciado as condições que explicariam o aumento ou a 
diminuição no comparecimento às cortes. A proposta deste paper é uma análise do 
comparecimento dos candidatos ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. O recorte temporal 
foi estabelecido tomando como base as eleições de 2012 e para os cargos de prefeito e vereador na 
cidade de Recife-PE. As ações analisadas são as que versam sobre cancelamento de registro de 
candidatos e cassação de mandatos. O pressuposto da literatura é de que partidos e candidatos que 
não encontram espaço no governo eleito e anteveem uma derrota nas urnas comparecem com 



mais frequência do que quando anteveem uma vitória. Este tipo de estudo quando empreendido se 
volta para as cortes constitucionais e em âmbito nacional. Não há razões para acreditar que este 
fenômeno não possa também ocorrer no nível local e na competição eleitoral. 
 
 
 
José Henrique Artigas de Godoy (UFPB) GT39  
 
D. Hélder e Lebret: economia humana e desenvolvimentismo católico no Brasil 
O artigo versa sobre a formação do pensamento católico progressista entre as décadas de 1940 e 
1960 no Brasil. Tomando como referenciais as trajetórias intelectuais, técnicas, eclesiásticas e 
políticas de D. Hélder Câmara e Louis-Joseph Lebret, assim como a recepção de suas ideias, 
procura-se recobrar o pensamento e a ação da esquerda católica no período, destacando 
especialmente a centralidade da vertente desenvolvimentista, disseminada a partir da circulação 
dos ideais do movimento Economia e Humanismo, e da constituição de diversos movimentos 
sociais articulados por leigos e clérigos, que executaram ações práticas com vistas à redução das 
desigualdades sociais e à superação do subdesenvolvimento no país. Com a retomada atual da 
plataforma da Doutrina Social da Igreja e do debate desenvolvimentista no Brasil, ganha relevância 
o olhar retrospectivo sobre as linhagens do pensamento católico de esquerda, pois seus ecos ainda 
repercutem no presente e nas perspectivas do futuro do clero progressista e dos debates sobre as 
estratégias de desenvolvimento nacional. 
 
 
 
José Jaime Freitas Macedo (Univasf) GT40  
 
Epistemologia, epistemologias ou não-epistemologia: reflexões sobre a possibilidade de 
construção, ou não, de uma teoria descolonial 
Descolonizar-se implica em romper com amarras mentais que nos põem numa condição de 
subordinação. Este processo requer a construção de uma percepção de si mesmo que não seja 
vitimizada e/ou inferiorizada. Este reconhecimento passa por um processo de desconstrução 
epistêmica de conceitos e de práticas sociais que estão relacionados a um discurso hegemônico e 
opressivo. Uma leitura descolonial do mundo requer um envolvimento deste sujeito numa nova 
lógica discursiva que requer uma reconfiguração da sua maneira de pensar, de traduzir e de agir em 
sociedade. Assim, descolonizar-se significa reconstruir o mundo segundo uma nova lógica operativa 
que proceda no sentido de uma nova tradução deste mundo. Este procedimento operativo implica 
em reconfigurar-se e reconhecer-se de uma forma diferente daquela construída pelo discurso da 
modernidade. A perspectiva discursiva descolonial não é somente um ‘não querer mais’ como 
discute Frantz Fanon, ela passa por ver-se e sentir-se portador de uma identidade que emana de si 
mesmo(a).  
 
 
 
José Odval Alcântara Junior (Ufma) GT09  
 
Assaltos em ônibus em São Luís 
A presente comunicação apresenta algumas formas de sociabilidades entre passageiros de ônibus 
urbanos na cidade de São Luís, Maranhão. Trata-se de um estudo em representações recorrentes 
nesse tipo de convivência transitiva. Uma esfera pública onde se reproduzem micromomentos 



constituídos por assaltos, os quais qualificariam expressões de estar em convivências em espaço 
social comum contemporâneos; o que permite analisar traços sociais do estilo de vida moderno a 
partir desses microquadros sociais. 
 
 
 
José Renato de Campos Araújo (USP) GT23  
 
Políticas públicas, estruturas estatais e migrações no Brasil 
É apresentado o projeto "Brasil Migrante. Fluxos Populacionais, Políticas Públicas e Estruturas 
Estatais", desenvolvido dentro do OIPP-EACH/USP. Expomos as principais estruturas do Estado 
brasileiro que se relacionam com a política migratória brasileira. Ao realizarmos tal tarefa nos 
deparamos não com uma estrutura tão complexa e funcional, pois até podemos dizer que nos 
deparamos com uma completa ausência do Estado em locus nos quais sua presença seria 
fundamental. Além de também nos vermos diante de estruturas burocráticas, como a PF, que 
apesar de terem suas atribuições diretamente relacionadas com os fluxos migratórios, estando 
definido em legislação que é a estrutura estatal responsável por interagir como poder de Estado 
com tais fluxos, apresenta-se como um organismo burocrático pouco confortável com tais 
atribuições. O que sem dúvida afeta diretamente as políticas migratórias brasileiras. Tentamos 
demonstrar como se dão as relações multissetoriais entre diversas ministérios, secretarias de 
estado, conselhos e outras estâncias burocráticas no trato das PPs relacionados aos nossos fluxos 
migratórios, discutindo sua importância para os ciclos destas políticas públicas. 
 
 
 
José Roberto Franco Xavier (UFRJ) GT18  
 
A recepção da opinião pública pelo sistema de direito criminal 
Esta apresentação trata da relação entre opinião pública e sistema de direito criminal. Ela se baseia 
numa pesquisa de doutorado já concluída. Apoiado no quadro da teoria dos sistemas de Luhmann, 
trabalhamos teoricamente os conceitos de público e de opinião pública e como eles se 
relacionavam com o sistema de direito criminal. Observamos também, no plano empírico, os 
mecanismos que o referido sistema colocava em prática para “administrar” a pressão que sofria do 
seu entorno. A parte empírica consistiu em uma série de 42 entrevistas qualitativas com membros 
do MP e da Magistratura de cinco estados diferentes. Os resultados demonstraram que essa 
relação entre sistema de direito criminal e opinião pública é bastante complexa e não pode ser 
compreendida numa chave simplista de aceitação-recusa da pressão externa. Há um grau de 
integração de demandas externas, mas essa integração é feita pelo referido sistema nos seus 
termos, após ser “digerida” em suas operações internas. A fuga de uma relação causa-efeito ajuda a 
entender a complexidade dessa relação e as possibilidades de levar em conta demandas da opinião 
pública nas operações do sistema de direito criminal. 
 
 
 
Josnei Di Carlo Vilas Boas (UFSC) GT19  
 
"A arte não é fundamental. A profissão do intelectual é ser revolucionário": a atuação intelectual 
de Mário Pedrosa na imprensa entre 1945 e 1968 



A produção intelectual de Mário Pedrosa (1900-1981) iniciou-se na década de 20 e encerrou-se na 
de 80. Em 1924, assumiu as seções “Política Internacional” e “Crítica Literária” do Diário da Noite. 
Em 1981, quando veio a falecer, redigia Discurso Pré-Constituinte. A despeito de ser inegável que 
ela se divida entre a política e a arte, estas duas dimensões não são fases, com Pedrosa dedicando-
se à política até 1945, para posteriormente dedicar-se à crítica de arte. Se na década de 20 ele era o 
responsável pelas seções citadas, a partir da de 40 ele passou a ser contratado pelos jornais 
enquanto especialista em artes. Houve, portanto, a especialização do intelectual. 
Concomitantemente à profissionalização do crítico de arte, Pedrosa tornou-se um "intelectual 
público", que, na acepção de Edward Said, é o intelectual que procura espaço na sociedade de 
massas para contrapor-se ao poder, baseando-se em princípios de justiça e equidade. Entre 1945 e 
1968, Pedrosa era contratado pelos jornais para assumir suas respectivas colunas de artes, mas, 
regularmente, escrevia nas seções opinativas dos jornais, onde fazia suas ideias políticas circularem 
para um público amplo. 
 
 
 
Joyce Amâncio de Aquino Alves (Ufpe) GT20  
 
Contribuições teóricas e políticas de Antonio Gramsci e Florestan Fernandes sobre a democracia 
racial e os desafios da militância antirracista no Brasil 
As contribuições de dois grandes pensadores marxistas como Antonio Gramsci e Florestan 
Fernandes nos possibilitam refletir sobre a construção e a desconstrução da democracia racial no 
Brasil, os aspectos que a envolvem, o seu intuito e desenvolvimento que enraízam o pensamento 
de que o Brasil é uma nação harmoniosa e democrática entre as raças, sendo um mito que dificulta 
a legitimação de uma luta antirracista em uma país onde o racismo é dissimulado. Portanto, os 
conceitos gramscianos como o de ideologia (falsa consciência), hegemonia, revolução passiva entre 
outros, são importantes definições para o debate da questão do racismo. No tocante a Florestan 
Fernandes, vemos como a sua crítica ao mito da democracia racial é embasada na análise da 
realidade brasileira, na qual o negro é excluído no cenário social. Para tanto, o presente trabalho 
propõe discutir, através da pesquisa bibliográfica, o legado teórico e político dos dois autores para a 
discussão e a luta antirracista na contemporaneidade, pois ambos não afastam seus esforços 
teóricos de suas convicções ideológicas. Palavras-chave: Antonio Gramsci, Florestan Fernandes, 
militância antirracista. 
 
 
 
Juanita Cuellar Benavides (UFRRJ) GT14  
 
Entre a institucionalização e a oposição: As Zonas de Reserva Camponesa na Colômbia 
Este trabalho visa apresentar a complexa relação entre o movimento camponês colombiano e o 
Estado, a partir do estudo das Zonas de Reserva Camponesa-ZRC. A pesquisa visa evidenciar como a 
ação coletiva através da mobilização do movimento camponês na década de oitenta e noventa, 
possibilitou o estabelecimento de diálogos com o governo nacional, que respondeu às pressões 
pelo acesso e permanência na terra, com a criação das ZRC em 1994. Estes são territórios definidos 
como prioritários para a implementação de políticas públicas, pois se caracterizam pelo abandono 
estatal, a concentração da terra e a ausência de títulos de propriedade por parte dos camponeses. 
Porém, a história das ZRC é a história de um movimento que dialoga com o governo e que ao 
mesmo tempo se mantém na oposição como um mecanismo para evitar a cooptação, como forma 
de resistência e de luta. A reivindicação pela autonomia dos territórios contrasta com as pressões 



para a ação do governo nestas ZRC. O que acaba complexificando ainda mais as relações entre 
estes dois atores, levando a procurar novas formas de compreender essa interação, que vá além da 
discussão sobre institucionalização e oposição entre os atores. 
 
 
 
Julian Borba (UFSC), Ednaldo Aparecido Ribeiro (UEM), Yan de Souza Carreirão (UFSC), Éder Rodrigo 
Gimenes (UFSC) GT06  
 
Determinantes individuais e de contexto da simpatia partidária na América Latina 
O contexto político latino-americano tem sido marcado pela recorrência de frágeis vínculos 
programáticos e ideológicos entre eleitores e partidos, além de acentuada volatilidade eleitoral e 
níveis decrescentes de confiança política. A despeito desse cenário, os partidos continuam sendo 
centrais ao funcionamento das democracias na região, assim como em regimes consolidados de 
outras partes do globo, nos quais também é corrente o diagnóstico de desalinhamento do 
eleitorado em relação a essas instituições. Entendendo que um dos elementos centrais na dinâmica 
dos sistemas partidários é o vínculo existente entre eleitores e partidos, o objetivo deste trabalho é 
identificar as bases individuais e contextuais da manifestação de simpatia partidária entre os 
eleitores latino-americanos. Para tanto, analisamos, por meio de modelos de regressão hierárquica, 
dados de nível individual oriundos de pesquisas de opinião pública do Latin American Public 
Opinion Project (LAPOP) em conjunto com informações acerca de características do contexto 
político de um conjunto de nações latino-americanas.  
 
 
 
Juliana Affonso Gomes Coelho (Unicamp) GT05  
 
Novas tecnologias em ação: uma etnografia em banco comercial 
Pretende-se debater as possibilidades teórico-metodológicas advindas dos ESCT, tais como a teoria 
do ator-rede de Latour e Callon e as arenas transepistêmicas de Knorr-Cetina, para o estudo de 
novas tecnologias bancárias, especialmente os aplicativos para mobiles e canais de atendimento 
pelas redes sociais. Os investimentos com tecnologia por bancos no Brasil ultrapassam os R$20 
bilhões anuais, o que corresponde a 63% do total de gastos do setor e 18% dos gastos em T.I na 
totalidade das indústrias. A pesquisa de doutorado em desenvolvimento pretende investigar a 
dinâmica de produção de conhecimento tecnocientífico em um banco comercial por meio de uma 
análise etnográfica. Para tal, propõe-se seguir os engenheiros da computação e informação em seus 
trabalhos cotidianos de pesquisa e desenvolvimento, de modo a identificar os processos de 
interação entre distintos papéis e seus atores, os quais podem assumir a forma de pessoas, 
organizações, máquinas, textos, softwares etc. A proposta é construir um relato etnográfico 
baseado na experiência de contato intensivo com "profissionais em ação" e na configuração de 
"coletivos heterogêneos" durante a dinâmica de produção dessas tecnologias. 
 
 
 
Juliana Gonçalves Melo (UFRN/UNB) GT42  
 
Justiça, criminalidade e punição a partir de relatos de mulheres na prisão 
Segundo dados do DEPEN (2013) houve um aumento expressivo das taxas de encarceramento 
feminino no Brasil. Se estamos diante do fortalecimento do Estado Penal, a realidade também é 



desafiadora. Afinal, a relação entre mulheres e criminalidade é um tema ainda de pouca visibilidade 
acadêmica e costuma ser compreendida de forma reducionista. O debate é marcado por um 
conteúdo sexista, no qual as mulheres seriam “menos tendentes” às atividades criminais. Apesar de 
estudos etnográficos demonstrarem como essa visão é simplista, ainda há a prevalência dessa 
visão, na qual as mulheres criminosas são vistas como uma espécie de anomalia. A proposta é 
justamente refletir sobre esse quadro, focando especificamente os sentidos de justiça, 
criminalidade e punição a partir de narrativas de mulheres na prisão. Além de referenciais 
bibliográficos, fundamento-me em trabalho etnográfico no Presídio Feminino do Distrito Federal, 
onde, por meio de encontros e de entrevistas, trago à tona suas vozes e trajetórias de vida. A 
pesquisa trata de tema atual, de relevância social e convida à reflexão sobre o ofício de pesquisa 
nesses contextos.  
 
 
 
Juliana Nunes Pereira (UFCG) SPG24 
 
Mulheres empreendedoras: o caso do Programa Empreendedor Individual no Polo de Confecções 
do Agreste Pernambucano 
Este artigo versa sobre a implementação do Programa Empreendedor Individual-PEI, no Pólo de 
Confecções do Agreste Pernambucano-PCAP e suas implicações para o debate acerca da relação 
formal e informal do trabalho realizado pelas mulheres. O PEI foi criado através da Lei 
Complementar nº 128, tendo por objetivo formalizar aqueles/as que se encontram em pleno 
desenvolvimento de atividade no mercado informal. O PCAP se constituiu como um dos maiores 
aglomerados de produção e comercialização de confecções do país. Contudo, tanto tem de 
exuberante no que concerne à dinâmica produtiva, quanto tem se caracterizado como precário e 
informal. Desde a constituição do PEI até março de 2015, foram registrados no Brasil cerca de 
4.876.141 empreendedores individuais-EI. Destes 54% são do sexo masculino e 46% do sexo 
feminino. O estado de Pernambuco, que passou a promover as formalizações através do PEI em 
2010, ocupa 8ª posição nacional, com 159.942 formalizações. O propósito do texto é analisar a 
dinâmica de implementação deste programa, e neste contexto, a (não) inserção das mulheres 
trabalhadoras nesta dinâmica e os rebatimentos disto para o trabalho realizado por estas no PCAP. 
 
 
 
Juliane SantAna Bento (UFRGS) GT18  
 
“Não podemos deixar a caça sistemática aos políticos ocorrer ‘normalmente’, cotidianamente”: 
estratégias judiciais e a moralização política na democracia concorrencial 
Este trabalho analisa as disputas pela definição da “boa política” no Rio Grande do Sul, 
considerando de que modo interagem os atores políticos, jurídicos, doutrinadores e profissionais da 
gestão pública no contexto de mobilização política dos tribunais. Por meio das biografias coletivas 
dos juízes e da história social da administração pública, demonstrará como a ideia da moralização 
política através dos tribunais foi construída por um conjunto de investimentos, desde a gênese do 
“pensamento social” brasileiro, tanto por profissionais do direito público, de que “Coronelismo, 
Enxada e Voto” de Vitor Nunes Leal é bom exemplo, como através do desenvolvimento e 
hegemonização dos princípios da gestão managerial a partir dos anos 1990. Com isso, refuta a tese 
encontrada no diagnóstico historicamente ancorado da inaptidão brasileira ao impersonalismo da 
democracia, que atribuiu ao poder local toda a responsabilidade pela anomalia e disfunção 
provocadas pela confusão entre interesses públicos e privados. 



 
 
 
Kaline Araújo Ferreira (UFPI) GT18  
 
A análise da pertinência da judicialização da política no cenário político brasileiro 
A judicialização da política se apresenta como um fenômeno de aumento da atuação do Poder 
Judiciário para além das suas atribuições típicas. Verificou-se que, após a Constituição de 1988, a 
judicialização da política tornou-se mais presente no Brasil, em especial em decisões do Supremo 
Tribunal Federal. Além disso, houve a constatação de que o Judiciário brasileiro tem adotado uma 
outra conduta, cujas características são semelhantes às da judicialização da política, porém as 
implicações são diferentes. Trata-se do ativismo judicial. Esta pesquisa se propõe a analisar as duas 
formas de atuação do Poder Judiciário e buscar identificá-las em julgamentos do Supremo Tribunal 
Federal. Tal empreitada objetiva compreender, ainda que não de forma esgotada, como acontece a 
judicialização da política no Brasil e, assim, verificar a sua pertinência para o Estado Democrático de 
Direito. Palavras-chave: judicialização da política, ativismo judicial, estado democrático de direito.  
 
 
 
Karen dos Santos Honorio (Unila), Lucas Ribeiro Mesquita (Unila), Marcelino Teixeira Lisboa (Unila) 
GT29  
 
Processo decisório em política externa no cone sul 
O texto trata da Política Externa dos países do cone sul da América do Sul, mais especificamente do 
processo decisório em política exterior da Argentina, do Brasil, do Chile, do Paraguai e do Uruguai. 
O objetivo é compreender como funciona a engrenagem de decisão da política exterior destes 
Estados e reconhecer os atores envolvidos. A questão que se busca responder é: quais são as 
similaridades e diferenças existentes no processo decisório de Política Externa entre os países do 
cone sul? Utiliza-se a metodologia qualitativa e o método de estudo de caso, baseado no modelo de 
Casos Múltiplos Integrado de Robert Yin. A pesquisa encontra-se em fase de coleta de dados e tem 
como resultados esperados: elucidar a forma como ocorre o processo decisório em política externa 
nos países do cone sul; evidenciar as similaridades e diferenças entre estes processos. Este trabalho 
faz parte de um projeto mais abrangente sobre a política externa dos países da América Latina que 
está sendo desenvolvido no Núcleo de Estudos em Política Externa Latino Americana (NUPELA) da 
Universidade Federal da Integração Latino Americana (Unila). 
 
 
 
Karen Elena Costa Dal Castel (UFSC) GT39  
 
O povo em Maquiavel como guardião da liberdade 
Esta pesquisa trata de analisar as funções do povo em Maquiavel através dos clássicos O Príncipe e 
Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio. Para isso, buscou-se conceituar povo na teoria 
maquiaveliana, tendo por alicerce alguns teóricos como McCormick, Larivaille, Bignotto, dentre 
outros. Também procurou-se aproximar a concepção de liberdade maquiaveliana em liberdade 
como não dominação – conceito recuperado por Philip Pettit. O objetivo é focar o papel do povo na 
vida política, tendo por hipótese principal o mesmo como agente ativo na pólis e guardião da 
liberdade. Assim, diverge-se de correntes interpretativas que remontam a Strauss, Mansfield, 
Sasso, Chabod, Sfez e Skinner, as quais atribuem ao povo um papel passivo na política, servindo de 



instrumento ao príncipe e desejando apenas não ser oprimido. Este trabalho defende o papel do 
povo como elemento fundamental para manter a liberdade. Maquiavel delega essa função nos 
Discursos, justificando que o mesmo não deseja se apoderar dela. O povo preserva a liberdade visto 
que não quer ser dominado e, ao mesmo tempo, não possui o desejo dos grandes de comandar. 
 
 
 
Karen Fernandez Costa (Unifesp) GT05  
 
O modelo de Ensino Superior estadunidense e o seu Sistema Nacional de Inovação: características 
e especificidades do modelo 
A pesquisa parte do pressuposto de que a universidade pode se constituir como um ativo 
estratégico nos Sistemas Nacionais de Inovação. Os Estados Unidos são um caso em que o papel 
desempenhado pelas universidades é notável. Neste sentido, o objetivo do trabalho é analisar a 
relação entre o modelo de Ensino Superior dos Estados Unidos e o seu Sistema de Inovação após o 
Bayh Dole Act. Esta lei, que data de 1980, tinha como objetivo aprimorar a cooperação ente 
universidades e empresas facilitando a transferência de tecnologia. A partir de revisão de literatura, 
pretende-se discutir seus efeitos e explicitar o papel que a universidade ocupa na teia de 
instituições que compõem o Sistema Nacional de Inovação estadunidense. Analisar e refletir sobre 
o caso dos Estados Unidos é importante também para pautar a análise do caso brasileiro, tendo em 
vista as particularidades e, especialmente, as diferenças que marcam ambos. Compreender as 
especificidades das instituições e dos atores presentes nos Sistemas Nacionais de Inovação é 
fundamental para que as políticas públicas nesta área apresentem resultados satisfatórios. 
 
 
 
Karine Dutra Rocha Viana (Unesp) GT13  
 
FGV-EAESP e as estratégias de reprodução de elites no Estado de São Paulo 
O presente trabalho é fruto da pesquisa "A configuração das elites econômicas no estado de São 
Paulo através de símbolos educacionais comuns: um estudo sobre líderes empresariais formados 
pela FGV-EAESP". A partir dos conceitos de Pierre Bourdieu, da análise dos discursos e da trajetória 
de vida de alunos/as e ex-alunos/as da FGV-EAESP, reflito como a percepção destes agentes sociais, 
provenientes de uma fração da elite econômica paulista mostra-se predisposta a ser sensibilizada 
pelo discurso desta instituição. Diante disso, entendo que há um conjunto de crenças (doxa) que 
sustentam a distinção da Escola como "a melhor" ou "uma das melhores" do Brasil. A crença na 
distinção que a marca FGV-EAESP promove é um modo de diferenciação e suscita uma série de 
processos identitários vinculados a ela, mantendo e reproduzindo hierarquias elitistas e 
competições no espaço social que envolvem os cursos e os profissionais de Administração de 
Empresas no estado de São Paulo e no Brasil. Neste âmbito é que as crenças são reproduzidas por 
esta elite econômica, tendo como principal elemento de propagação a interface entre o capital 
econômico e o capital social dos indivíduos que a compõem. 
 
 
 
Karolyna Marin Herrera (UFSC) GT21  
 
O papel das mulheres na agricultura familiar: uma análise a partir da perspectiva da 
multifuncionalidade agrícola 



A análise do aspecto multifuncional da agricultura permite um "novo e ampliado olhar" que 
possibilita verificar a interação entre os agricultores/as familiares na dinâmica da manutenção e 
reprodução social da agricultura, considerando os modos de vida dos agentes sociais do meio rural 
em sua totalidade. O reconhecimento do papel das mulheres rurais a partir desta perspectiva 
integradora permite que a sociedade (e as próprias famílias rurais) reconheça a relevância social 
deste público para a manutenção e reprodução da agricultura familiar. Este reconhecimento pode 
vir a consolidar um feixe multiforme de intervenções públicas, de forma a valorizar as 
potencialidades de todos os sujeitos do campo. Apresento, neste trabalho, dados de pesquisa de 
campo realizada em um município do oeste catarinense que pretendem evidenciar o papel da 
mulher na reprodução socioeconômica das famílias rurais e na segurança alimentar de suas famílias 
e, em certa medida, da sociedade. Verificou-se um importante protagonismo das mulheres nestas 
funções da multifuncionalidade agrícola, principalmente quando evidenciamos as atividades não 
produtivas da agricultura. 
 
 
 
Laerte Apolinário Júnior (USP) SPG17 
 
A cooperação brasileira para o desenvolvimento como instrumento de política externa 
O objetivo dessa pesquisa consiste em analisar o desenvolvimento da Cooperação para o 
Desenvolvimento realizada pelo Brasil no contexto da Cooperação Sul-Sul (CSS), avaliando sua 
efetividade como instrumento de política externa. A questão a ser respondida por esta pesquisa é: 
quais os benefícios – políticos e econômicos – para o Brasil resultantes dessas iniciativas? Partindo 
da literatura que analisa como os países utilizam ajuda externa para perseguir objetivos políticos e 
econômicos, será testada a hipótese de que, para além do discurso de solidariedade, a cooperação 
traria benefícios concretos para o Brasil. Para tanto, será analisada a relação entre o fornecimento 
de ajuda e o volume de investimento estrangeiro direto e fluxos de comércio do Brasil com os 
países beneficiados e a posição desses países frente ao Brasil em arenas internacionais como a 
Assembleia Geral das Nações Unidas e instâncias de governança de instituições econômicas 
internacionais como o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e Organização Mundial do 
Comércio. 
 
 
 
Laila Thomaz Sandroni (UFRRJ) SPG11 
 
Conservação da biodiversidade no corredor da Mata Atlântica do Nordeste: saber e poder na 
zona da “mata” nordestina  
O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados preliminares de pesquisa focada nas disputas 
sobre a conservação da biodiversidade no Corredor da Mata Atlântica do Nordeste. O recorte 
espacial proposto configura um ambiente de extrema degradação ambiental. Neste cenário, a 
disputa pela conservação torna-se um importante instrumento no conflito entre diferentes modos 
de vida, na medida em que aglutina em torno de si contraposições ao secular modelo de exploração 
da vida. A meta da pesquisa é realizar uma cartografia da rede de atores que disputam, neste 
contexto territorial, a noção de conservação da biodiversidade, na qual a ciência possui um papel 
central. Nesta comunicação apresentaremos a visão dos dois principais centros de pesquisa com 
atuação política nesta área, a saber, a Associação para a Proteção da Mata Atlântica do Nordeste 
(AMANE) e o Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste (CEPAN). Faremos uma articulação sobre 
o que estes atores entendem como biodiversidade, conservação, e como alcançá-las, com a 



utilização do conhecimento científico nas disputas entre diferentes usos do território e modos de 
vida.  
 
 
 
Laisa Dannielle Feitosa de Lima (UFCG) GT42  
 
Mulher e tráfico: a afetividade presente nas ações de mulheres envolvidas com o tráfico de 
drogas 
Diariamente nos deparamos nos noticiários com histórias de muitas mulheres que se envolveram 
com o tráfico de drogas, e isso nos leva a pensar acerca das motivações que levam à inserção da 
mulher no crime e em especial de quanto o amor pode contribuir para ações ilegais. Buscamos 
compreender como a inserção da mulher no tráfico de drogas pode estar relacionada com a 
constituição de relações afetivas/sexuais/familiares com homens que dela participam. Sabemos 
que existem problemas sociais para homens e mulheres. Ao analisarmos a história da humanidade, 
percebemos que para as mulheres existam fatores culturais característicos do gênero. O 
envolvimento da mulher em práticas ilícitas influenciadas por homens nos remete às 
representações sociais sobre a afetividade e feminilidade relacionadas às mulheres.  
 
 
 
Lara Elena Ramos Simielli (FGV-SP) GT30  
 
Oportunidades educacionais: o acesso a professores no Brasil 
Os professores são o elemento central para uma educação de qualidade e receberam especial 
atenção das políticas públicas recentes no Brasil, principalmente focadas em sua escolarização. Esta 
pesquisa busca avaliar estas políticas recentes e analisar se elas contribuíram para uma maior 
equidade no acesso a bons professores. Foi feita, assim, uma avaliação das oportunidades de os 
alunos terem professores mais escolarizados, verificando a evolução por gênero, cor/raça e nível 
socioeconômico no Brasil, de 2001 a 2011. Os resultados apontam para três conclusões 
importantes: i) o nível socioeconômico mostrou-se mais relevante na determinação das 
oportunidades educacionais; ii) há semelhança nas tendências de desempenho do 5º e 9º anos; iii) 
o impacto da escolaridade dos professores sobre a proficiência dos alunos mudou de 2001 a 2011. 
A análise de países que possuem políticas públicas educacionais mais equitativas aponta para três 
medidas centrais de investimento na política docente: política de formação de professores; política 
de distribuição dos professores; e o desenvolvimento de melhores medidas para avaliação de 
professores, com foco nas características não observáveis. 
 
 
 
Larissa Carreira da Cunha (NAEA/Ufpa) GT31  
 
A questão indígena na política energética na Amazônia: discurso e relações de poder do processo 
comunicacional do planejamento de hidrelétricas na região do Tapajós 
A política energética brasileira é pautada na produção de energia através de grandes centrais 
hidrelétricas. A Amazônia representa hoje, para o governo federal e para as empresas do setor, 
como uma região que deve ser utilizada para o aumento da oferta de energia no país. Foram 
pesquisados os conflitos envolvendo as empresas e o movimento indígena da região, dentre eles o 
povo Munduruku, através da análise do processo comunicacional dos agentes dominantes e suas 



relações com os agentes dominados do campo de poder, utilizando o referencial teórico dos 
conceitos de 'campo', 'habitus' e 'poder simbólico' de Bourdieu, 'estratégias' e 'táticas' de Michel de 
Certeau, que possibilitou a visualização de um discurso produzido por uma retórica deliberativa 
com o intuito de legitimar a decisão da construção das hidrelétricas, através da positivação de 
conceitos como desenvolvimento sustentável, preservação ambiental, progresso, qualidade de 
vida, biodiversidade e energia limpa, além de reiterar a imagem de Amazônia como região de 
natureza intocada, 'vazio humano', ao mesmo tempo em que o movimento indígena é retratado de 
forma negativa e entrave para o progresso do país.  
 
 
 
Larissa Galdino Magalhães (Unicamp) GT04  
 
Instâncias e mecanismos de participação em ambientes virtuais: análise das experiências de 
participação política online em políticas públicas 
Este artigo trata da relação entre internet e as instâncias e mecanismos de participação em 
ambientes virtuais, no atual contexto. Apoia-se, portanto, nos experimentos de participação 
institucionalizada, isto é, instituições participativas e a sua integração gradual à montagem da 
agenda, formulação da política, tomada de decisão, implementação e avaliação do processo de 
políticas públicas. Dito de outra forma, analisa aplicações virtuais inseridas no processo de políticas 
públicas, especificamente com relação a sua função atribuída às fases ou ciclos, considerando os 
jogos de poder, interesses, contextos e atores que perpassam toda e qualquer política. Propõe-se 
compreender se as aplicações virtuais, enquanto instâncias e mecanismos de participação em 
ambientes virtuais, podem contribuir para incrementar as funções do “ciclo de políticas públicas”. 
Admite-se enquanto hipótese secundária, daquelas aplicações que não possuem função no ciclo, 
mas sim a função política de formação de opinião pública, fluxos comunicacionais ou 
comportamento político.  
 
 
 
Larissa Rodrigues Vacari de Arruda (Ufscar) GT13  
 
Estratégias de manutenção do poder: a atuação das elites mato-grossenses na Primeira República  
A Primeira experiência republicana brasileira se assentava em frágeis bases. Ainda assim, foi o 
regime com maior durabilidade dentro das alternâncias do século XX. Os mais de quarenta anos da 
Primeira República tiveram a importância da institucionalização de diversas práticas políticas, sendo 
momento de grande descentralização de poder para os estados. Possibilitaram uma complexa 
diversidade de contextos regionais, que por vezes não são abordados na totalidade. No sentido de 
abranger tal heterogeneidade e, dessa forma, contribuir para múltiplo contexto da política 
brasileira, analisa-se nesse trabalho a configuração do estado de Mato Grosso, ressaltando as 
estratégias de suas elites para a manutenção do poder. Seus grupos dirigentes mantiveram-se em 
constante conflito, que diversas vezes culminou na luta armada, resultando no assassinato do 
governador em exercício em 1906 e a intervenção federal em 1917. Dessa maneira, um dos 
principais recursos utilizados foi o conflito armado para destituir o grupo rival, mas também a 
formação de alianças. Houve um lento aprendizado sobre especificidades do estado, que 
restringiam os limites de sua atuação, bem como das regras democráticas.  
 
 
 



Larissa Russo Gonçalves (Ufpel) SPG17 
 
O conflito entre israelenses e palestinos ocorrido em 2012 na visão dos semanários brasileiros 
Este trabalho objetiva investigar as significações fornecidas por parte dos semanários brasileiros 
CartaCapital, Época, IstoÉ e Veja ao conflito ocorrido na Faixa de Gaza, entre israelenses e 
palestinos, em meados de novembro de 2012. E constata, deste modo, suas posições e ideologias 
sobre um assunto que cinde opiniões no cenário acadêmico mundial. Em um primeiro momento 
será apresentada uma exposição do panorama histórico dos povos árabe e judeu que ocupam o 
conflituoso território da Palestina, Israel, bem como a área conhecida amplamente como Faixa de 
Gaza. Em seguida, será abordado o arcabouço teórico condizente à noção de conflito, o qual, 
segundo perspectiva pós-estruturalista, está amalgamado ao âmbito político. Este se caracteriza, 
primordialmente, como promovedor de um antagonismo entre agrupamentos de homens, o qual 
vislumbra como possibilidade extrema a guerra. Por outro lado, com vistas a entender as posições 
assumidas pelos semanários brasileiros, julga-se pertinente apresentar a noção de discurso e 
ideologia igualmente de acordo com a teoria pós-estruturalista. E, finalmente, será realizada a 
análise dos discursos dos semanários brasileiros acerca do dissenso. 
 
 
 
Leandro Alberto de Paiva Siqueira (PUCSP) SPG11 
 
Derivas espaciais: o governo do corpo-planeta 
A exploração do espaço sideral, frequentemente abordada a partir de seu movimento ascendente, 
no sentido de abandono da Terra, nesta pesquisa de doutorado, é problematizada tendo em vista o 
seu movimento descendente, enfocando suas derivações e seus retornos para o planeta e as 
sociedades. Neste duplo deslocamento, busca-se analisar alguns dos spin-offs políticos da 
exploração sideral. Em especial, concentra-se sobre os que contribuíram para a configuração das 
atuais sociedades de controle e suas específicas tecnologias de governo do planeta e da vida. 
Pretende-se situar a emergência destas sociedades a partir de sua procedência sideral, aspecto até 
então negligenciado nos estudos sobre o tema. Dos spin-offs da exploração espacial, destaca-se a 
configuração da Terra como um corpo a ser intensivamente cuidado, monitorado e gerenciado com 
a participação de todos. As tecnologias espaciais, que permitiram observar o planeta de fora, de 
uma perspectiva sideral, também passaram a ser responsáveis pela produção ininterrupta de 
imagens, dados e informações empregadas para o governo da saúde do planeta como ocorre em 
relação ao Painel Intragovernamental sobre Mudanças Climáticas.  
 
 
 
Leandro Molhano Ribeiro (FGV-RJ), Diego Werneck Arguelhes (FGV-RJ) GT18  
 
A primeira e última câmara legislativa: um estudo de caso do papel do STF na legalização da 
união estável homoafetiva no Brasil 
A literatura sobre política judicial tem teorizado a respeito do papel de tribunais constitucionais 
como um ator de veto no processo decisório, ao atuarem como uma espécie de terceira câmara 
revisora, quando acionados por minorias derrotadas no legislativo. Nesse artigo, argumentamos 
que essa atuação típica como ponto de veto ou ator de veto não explica casos recentes e 
importantes em que o Supremo Tribunal Federal (STF) foi determinante nos resultados de políticas 
públicas. Sustentamos que, no Brasil, existem recursos de acesso ao STF que possibilitam uma 
forma de participação do tribunal no processo decisório não observada na literatura: a atuação do 



STF na elaboração legislativa como uma espécie de primeira câmara. Ademais, apoiando-se nas 
cláusulas pétreas da Constituição Federal, observamos que o STF pode não apenas se sobrepor ao 
Congresso como ator legislativo, como pode, ainda, dar a última palavra sobre uma política pública. 
Descrevemos esse tipo de atuação do STF a partir de um estudo de caso a respeito da decisão do 
tribunal sobre a união estável homoafetiva (ADPF 132) e discutimos algumas de suas implicações 
normativas. 
 
 
 
Leonardo Carbonieri Campoy (UFRJ) GT40  
 
Como o cientista social pode se relacionar com as neurociências contemporâneas: discurso nativo 
ou voz analítica? 
As neurociências contemporâneas apresentam uma imagem marcadamente relacional do tipo de 
seres que os humanos são. Seus estudos sobre o cérebro e a cognição almejam explicar tanto a 
fisiologia do sistema nervoso, quanto os pensamentos e as ações dos seres humanos. Em sua lógica 
epistemológica, a noção de ambiente não aponta somente para dimensões físicas, mas, também, 
para contextos sociais e culturais. Assim, uma vez que as ciências humanas historicamente 
reclamaram para si o estatuto de discurso legítimo sobre as dimensões sociais e culturais, como 
elas podem se relacionar com essas novas ciências do cérebro? As ciências humanas devem 
abordar as neurociências contemporâneas somente como voz nativa ou podem, também, encará-
las como discurso analítico e, portanto, em alguma medida, parceiras na análise do social? Procuro 
explorar essas indagações indo além de uma classificação das neurociências contemporâneas como 
um tipo de ‘reducionismo biológico’, tentando estabelecer com elas um diálogo crítico, avaliando o 
que sua argumentação pode ensinar aos cientistas sociais e o que as ciências humanas podem 
elucidar para as novas ciências do cérebro. 
 
 
 
Leonardo Cavalcanti (UNB) GT23  
 
Política migratória brasileira: os emigrantes e a pauta dos direitos humanos 
O presente artigo abordará o papel das mobilizações dos emigrantes brasileiros na atual política 
migratória do país. O texto parte da premissa que a incorporação da pauta dos direitos humanos 
nas atuais propostas de reformulação da política imigratória no Brasil se deve, em parte, às 
diferentes ações dos emigrantes e das suas associações ao longo das duas últimas décadas. Esses 
esforços dos emigrantes construíram canais de comunicação com o governo brasileiro com o intuito 
de reivindicar um olhar do Estado baseado no princípio dos direitos humanos. Assim, o texto 
analisará: 1- A perspectiva sócio-histórica da emigração focada nas ações dos emigrantes junto ao 
Estado brasileiro; 2- Os processos de construção de capital político e diálogos dos emigrantes com o 
governo do Brasil; 3- As conquistas dos emigrantes e os diferentes impactos na política imigratória 
do país. Dessa forma, o artigo reflete sobre o decisivo papel dos emigrantes em pautar a 
substituição da lógica de segurança nacional pelo princípio dos direitos humanos na política 
migratória brasileira, especialmente no atual contexto de reformulação de políticas imigratórias. 
 
 
 
Leonardo Damasceno de Sá (UFC), Larissa Jucá de Moraes Sales (UFC), Antonio Sabino da Silva Neto 
(UFC) GT01  



 
Luta por reconhecimento, consideração e direitos nos movimentos paredistas da Polícia Militar 
do Ceará (1997-2011): um estudo de tramas reivindicatórias no contexto brasileiro 
Este artigo discute eventos críticos no campo da segurança pública, envolvendo demandas de 
direitos das "tropas" da Polícia Militar. Essas tramas reivindicatórias são nacionais e se iniciaram em 
movimento de contestação do que os atores sociais definiram como "militarismo". Em 1997, o 
movimento foi desencadeado pela PM de Minas Gerais, evento que obteve forte adesão de tropas 
de outros 14 estados. No Ceará, houve confronto armado e o Comandante Geral da PM foi baleado. 
Em 2011, outro movimento paralisou o Ceará, levando ao decreto do estado de emergência e 
intervenção do Exército. Policiais foram acusados de formar milícias para realizar guerrilha, foi "o 
dia do medo", com adesão de antigos líderes de 1997. Policiais militares líderes do movimento 
adentraram no campo profissional da política, como vereadores, deputados estaduais e federais, e 
possuem plano eleitoral para lançar candidato PM ao governo do Ceará. Partimos de trabalho de 
campo que realizamos em 1997 e em 2011 e do acúmulo de documentação variada, incluindo 
entrevistas em profundidade com os líderes de 1997 e 2011. O intuito é analisar como tais conflitos 
geraram uma nova configuração do campo da segurança pública. 
 
 
 
Leonardo Menezes (Ufscar) GT05  
 
Políticas públicas e transferência tecnológica: o caso da extensão rural no município de São Carlos 
O presente trabalho objetiva debater sobre transferência tecnológica e políticas públicas. Mais 
especificamente, esperamos trazer apontamentos sobre como diferentes modelos de políticas 
públicas influenciam na propagação e transmissão tecnológica. Como metodologia, parte-se do 
estudo de caso da monografia intitulada "‘Viemos aqui para ajudá-los’: a ciência e o saber local em 
campo na extensão rural, um estudo de caso", para problematizar as políticas de assistência técnica 
e extensão rural. A literatura corrente afirma ter cessado investimentos públicos no setor durante o 
período de reabertura econômica, retornando apenas na PNATER (Política Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural), em 2003. Nesse trabalho busco problematizar esta questão, 
demonstrando a existência de modelos diferenciados de extensão rural, oriundos tanto da PNATER, 
da universidade, e do Sistema S, na figura do SENAR. A principal conclusão é a de que a ATER se 
encontra em disputa, pois existe uma sobreposição de políticas públicas, permitindo a sua 
persistência e transformação em uma nova forma de transferência tecnológica. 
 
 
 
Letícia Canonico de Souza (Ufscar) SPG21 
 
Entre usuários e traficantes: múltiplos discursos “sobre” e “da” atuação dos agentes de segurança 
na região da “cracolândia” 
A presente proposta – resultado da minha pesquisa de mestrado – é orientada pela análise dos 
discursos “sobre” e “da” prática dos agentes de segurança na “cracolândia” – localizada na região 
central da cidade de São Paulo – em especial, no que tange à maneira como é por estes 
operacionalizada a diferenciação entre usuários e traficantes de drogas. O recorte empírico enfoca 
o Programa Municipal de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, intitulado “De Braços Abertos”, 
o qual prevê a intersetorialidade entre os trabalhos de Assistência Social, Saúde e Segurança 
Pública no “combate” ao crack. Problematizo meu objeto a partir dos discursos dos agentes de 
segurança, assistentes sociais, agentes de saúde e usuários de crack sobre a forma como se dará o 



policiamento na região, assim como sobre como é realizado na prática. Para tanto foi realizada 
pesquisa documental e de campo com distintos agentes que atuam na gestão do uso e dos usuários 
do crack na região da “cracolândia”. A partir dos dados de campo foi possível perceber a produção 
de uma seletividade penal na forma de operacionalizar a distinção entre usuários e traficantes, 
questão para a qual dou atenção.  
 
 
 
Letícia Maria Costa da Nóbrega Cesarino (UFSC) GT38  
 
Cooperação sul-sul Brasil-África: uma visão a partir da interface entre antropologia do 
desenvolvimento e estudos pós-coloniais 
A apresentação discutirá a cooperação brasileira a partir de experiência de pesquisa de campo com 
projetos de cooperação técnica oferecidos ao continente africano, em especial aqueles 
implementados pela Embrapa a partir do segundo governo Lula. Por um lado, a análise comparativa 
terá como pano de fundo a literatura de base etnográfica sobre cooperação internacional para o 
desenvolvimento produzida pela antropologia e disciplinas afins, e, por outro, a incipiente literatura 
acadêmica de bases empíricas sobre diferentes doadores emergentes. A abordagem teórica se dá 
na interface entre áreas disciplinares que lançam luz sobre este objeto de pesquisa a partir de 
ângulos complementares: antropologia do desenvolvimento, uma vez que a cooperação brasileira 
emerge dentro de um aparato institucional já consolidado pela ajuda tradicional; estudos pós-
coloniais, por tratar-se de relações entre regiões que têm se situado historicamente nas periferias 
do sistema mundial ocidente-cêntrico; e os chamados estudos sociais da ciência e tecnologia, que 
enfocam a transferência de conhecimento e tecnologias através de capacitações técnicas e 
experimentos adaptativos. 
 
 
 
Li-Chang Shuen Cristina Silva Sousa (Ufma) GT22  
 
Propaganda eleitoral nas notícias: interfaces entre jornalismo e Programa Eleitoral Gratuito nas 
eleições para o governo do Maranhão 
A proposta deste artigo é analisar a complementaridade entre o discurso político no programa do 
Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) do candidato do grupo Sarney ao governo do 
Maranhão, senador Edson Lobão Filho, e o discurso jornalístico na cobertura política do principal 
produto informativo do Grupo Mirante de Comunicação, o JMTV 1ª Edição. O paper traz os 
resultados referentes ao eixo "Telejornalismo e HGPE" da pesquisa Mediatização das Eleições de 
2014 no Maranhão. O objetivo geral é identificar os padrões discursivos em comum entre o 
programa do candidato Lobão Filho e a cobertura das eleições no telejornalismo da TV Mirante, de 
maneira a verificar se existe e qual o grau de permeabilidade entre o telejornal e a propaganda 
eleitoral. Há ainda dois objetivos secundários: a) compreender como a notícia é editorializada e 
transformada em propaganda política em um veículo de comunicação; b) analisar a interferência do 
controle político sobre os meios de comunicação aplicados a um contexto, no caso, a eleição ao 
governo do estado. 
 
 
 
Liana de Paula (Unifesp) GT36  



 
Práticas socioeducativas e garantia de direitos: pensando a (des)constituição do sujeito de 
direitos a partir da internação de adolescentes 
Este trabalho tem por objetivo discutir as possíveis rupturas que a promulgação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente tenha promovido nas práticas de atendimento aos adolescentes em 
conflito com a lei, com foco na constituição desses adolescentes enquanto sujeitos de direitos. Para 
tanto, serão analisadas as práticas de atendimento da internação, uma vez que essa produz grande 
volume de documentos oficiais e permite, por isso, o levantamento de dados para a comparação 
entre as práticas anteriores e posteriores ao Estatuto. 
 
 
 
Ligia Raquel Rodrigues Soares (Ufam), Odair Giraldin (UFT) SPG13 
 
Pep-cahàc Ràmkokamekrá/Canela: intercâmbios e interfaces históricas e musicais 
Esses estudos nos permitiram avançar por esse campo totalmente inexplorado da musicalidade e, 
ao seguir por essa trilha, fomos descobrindo outras ligações com temas clássicos da antropologia, 
como a formação do corpo e as discussões de parentesco. E compreendemos que é preciso sempre 
levarmos em consideração a existência de uma ampla rede de inter-relações que conecta os 
diversos povos Timbira atuais e também aqueles que existiam no passado. Hoje, certamente, um 
intercâmbio no qual as relações podem se dar de forma não bélica, como ocorria no passado, mas 
sim na forma de trocas de conhecimentos e especialidades que fazem essa ampla rede se 
movimentar. 
 
 
 
Lilian Paula da Costa Oliveira (Iesp), Ricardo Ceneviva (Iesp-Uerj) GT12  
 
Expansão do sufrágio e provisão de bens públicos: uma análise da evolução do eleitorado e da 
educação básica no Brasil 
O propósito do trabalho é analisar se a expansão do sufrágio impactou a provisão de bens públicos 
no Brasil. Mais especificamente, a intenção é averiguar se e – em caso positivo – como as três 
ondas de inclusão política (a extinção do voto por renda em 1889, a inclusão das mulheres em 1932 
e o fim da exclusão dos analfabetos em 1985) impactaram o desenvolvimento do sistema de 
educação básica no país. O trabalho insere-se na importante tradição de pesquisa que analisa a 
relação entre instituições políticas e desenvolvimento. Mais ainda, aproxima-se dos estudos que 
investigam as origens da extensão do sufrágio, bem como seus efeitos sobre a provisão de bens 
públicos. Além de relevância teórica e empírica, essa área de estudos possui também relevância 
normativa: ressalta a importância que o direito ao voto e à voz política tem para o desenvolvimento 
humano. 
 
 
 
Lise Vogt Flores (UFPR) GT18  
 
Uma etnografia das ações judiciais de direito à saúde contra o Estado 
O presente trabalho tem por objeto analisar a percepção e os entendimentos dos agentes públicos 
envolvidos nas ações judiciais que demandam tutelas em saúde, mais especialmente aquelas que 
visam ao recebimento de medicamentos de alto custo e realização de cirurgias de alta 



complexidade. Buscando um olhar antropológico sobre a matéria, objetivo conhecer a trajetória 
desses agentes públicos no contexto da judicialização da saúde, tais como advogados, defensores 
públicos, promotores e juízes, que têm sido chamados a um determinado protagonismo judicial em 
razão de demandas sanitárias que, ao que parecem, vêm imbuídas por um forte apelo moral, dado 
que em muitos casos o processo judicial traz consigo um pedido que concederá um tratamento 
garantidor de qualidade de vida ao paciente litigante (ou mesmo a manutenção da própria vida, em 
situações mais gravosas). Buscarei abordar as compreensões desses agentes institucionais, que 
atuam nessas demandas acerca dos reflexos de suas atuações e decisões nas vidas dos doentes. 
Palavras-chave: saúde, doença, justiça. 
 
 
 
Livia de Tommasi (UFF), Dafne Jazmin Velazco (Uerj) GT34  
 
Velhas e novas formas de associativismo local numa favela carioca 
Fruto de uma pesquisa de caráter etnográfico que desenvolvo há mais de 4 anos numa favela 
carioca, o foco desse artigo é situar o processo de enfraquecimento das associações locais 
(especificamente, ONGs de base comunitária), que tradicionalmente se consideravam como “porta-
vozes” da “comunidade”, e o surgimento de novas formas de associativismo local num tempo 
longo, anterior à instalação da Unidade de Polícia Pacificadora, em 2009, e à entrada de novos 
agentes estatais ligados ao programa inicialmente denominado “UPP social”. Esses acontecimentos 
são frequentemente considerados, por pesquisadores e membros das associações locais, como um 
divisor de águas, causa da perda de centralidade dessas associações como “mediadoras” entre a 
“comunidade” e os agentes “externos”. Exemplifico meus argumentos tendo como referência, por 
um lado, o Comitê Comunitário e a Agência de Desenvolvimento Local, o processo de elaboração de 
seu “Plano de desenvolvimento local” e seu envolvimento, no começo da década passada, na 
gestão da construção e ocupação de um novo conjunto habitacional; pelo outro, o Polo Inova, uma 
articulação entre os comerciantes locais animada em anos recentes pelo SEBRAE.  
 
 
 
Livia Liria Avelhan (Uerj) GT24  
 
A presença brasileira na África: um estudo sobre o Programa Embrapa-Moçambique 
O estímulo à Cooperação Sul-Sul e à Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento no 
continente africano tem sido um dos elementos centrais da política externa brasileira, a partir do 
governo Lula. Para alguns analistas, o crescimento da presença brasileira na África é positivo e se 
baseia em intenções cooperativas. No entanto, para outros, podem ser identificados traços de 
subimperialismo brasileiro, o que traria consequências negativas para o continente africano. Sendo 
assim, este trabalho intenciona analisar um dos projetos de cooperação prestada pelo Brasil a 
Moçambique, o Programa Embrapa-Moçambique, com destaque para um de seus componentes, o 
ProSavana, a fim de verificar quais de suas características permitam que ele seja identificado como 
um projeto de vertente exploratória e quais indicam a prática da cooperação para o 
desenvolvimento. 
 
 
 
Lígia Maria de Souza Dabul (UFF) GT02  



 
Pintores retratistas de rua: disseminação, configurações e insucesso da arte 
Discutindo supostos que costumam informar nossa dificuldade de lidar com a arte de artistas que 
se consideram e são amplamente considerados malsucedidos, nossa ideia é refletir sobre modos de 
constituição e reprodução da condição de artista de atores sociais das classes populares. Para isso 
descreveremos a trajetória de artistas plásticos com formação artística que pintam retratos para 
turistas e passantes nas ruas do Rio de Janeiro. Interessa-nos abordar e relacionar espaços sociais 
distintos – tanto o que propiciou a formação artística desses artistas e ao qual estão vinculados até 
porque gostariam de nele e para ele produzir sua arte, quanto aquele constituído por suas relações 
com outros retratistas que desqualificam e com quem disputam o espaço de trabalho e clientela. 
Trata-se de expandir a análise da experiência desses artistas com formação muitas vezes 
universitária e suas formas de avaliar as condições de trabalho que possuem, remetendo-a não 
apenas à impossibilidade objetiva de se inserirem no campo artístico mas também às diferentes e 
muitas vezes disseminadas configurações que práticas e identidades artísticas assumem.  
 
 
 
Lília Maria Silva Macêdo (Uerj) GT26  
 
O ideário político bolivariano: caminhos para repensar a América Latina 
O presente trabalho inspira-se nas reflexões críticas que enfatizam a necessidade de apreender a 
concepção de América Latina a partir das lutas e ideários políticos atuais. Após ter trilhado um 
longo caminho no pensamento e na sociologia latino-americanas, a análise da concepção ganhou 
um novo ímpeto com as elaborações realizadas por discursos e orientações políticas que lhe 
conferem uma enorme expressividade e atestam sua pertinência e vitalidade. Neste sentido, o 
movimento bolivariano que se desenvolveu nas últimas décadas na Venezuela e que esteve 
vinculado ao governo de Hugo Chávez se destaca por realizar uma reapropriação de um período e 
de uma figura histórica que foram centrais para a constituição do imaginário latino-americano: 
Simón Bolívar e as lutas pela independência das colônias espanholas. Este trabalho realiza um 
esforço no sentido de contextualizar este instigante ideário político, abordando as suas 
transformações, controvérsias e a dinâmica das relações que perpassam tal quadro. Com isto 
ressalta-se a importância de estar atento aos novos universos de significação e aos processos 
sociais em meio aos quais a ideia de América Latina desponta no mundo contemporâneo. 
 
 
 
Lívia Bocalon Pires de Moraes (Unesp) SPG02 
 
Representando disputas, disputando representações: cientistas sociais e campo acadêmico no 
ensino de sociologia 
A pesquisa tem como objeto de estudo o processo recente de institucionalização da 
obrigatoriedade da sociologia no Ensino Médio, ocorrido entre 1997 e 2008, e busca, empregando a 
teoria sociológica de Pierre Bourdieu, e as noções de habitus, poder simbólico, capital, campo, 
estratégia e representação, analisar a posição de alguns dos cientistas sociais diretamente 
envolvidos nesse processo no campo de lutas constituído internamente às ciências sociais, 
compreendidas enquanto espaço social acadêmico. Ela visa à elaboração e análise das ciências 
sociais como espaço social de disputas, concebendo o ensino de sociologia como uma espécie de 
subcampo, e identificando os agentes responsáveis por sua implantação, a fim de analisar as 
estratégias e parcerias adotadas por eles, bem como as possíveis resistências à construção de um 



novo espaço de estudos e produção na área. Pretende compreender as ações e representações dos 
sujeitos estudados relativamente a este processo, mobilizando a teoria sociológica bourdiana como 
instrumental de autossocioanálise voltado ao entendimento das próprias ciências sociais, seus 
agentes, mecanismos de controle, representações dominantes e objetos de disputa. 
 
 
 
Lívia Borges Pádua (Ufscar) GT22  
 
A midiatização da política: notas sobre as congruências entre a realidade difundida pela imprensa 
e o discurso dos presidenciáveis no HGPE 
Este trabalho trata da midiatização da política, a partir da análise das interseções entre as matérias 
sobre política brasileira, exibidas no Jornal Nacional (JN), e as agendas divulgadas no Horário 
Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE), pelos candidatos à Presidência da República, no pleito de 
2014: Aécio Neves (PSDB) e Dilma Rousseff (PT). Com isso, buscou-se verificar se o JN influenciou a 
escolha dos temas abordados pelos candidatos em seus programas eleitorais, e se ocorreu o 
movimento contrário: o HGPE impôs suas pautas ao telejornal. Para viabilizar tal empreitada, 
elegeram-se como objeto de estudo as edições do JN e os programas, dos referidos candidatos, 
veiculados durante o último mês da campanha política. Ademais, elaborou-se um referencial 
teórico atinente à midiatização da política, que possibilitou compreender por que o planejamento 
de marketing eleitoral é constrangido a ajustar-se às demandas apresentadas pela imprensa. Assim, 
tornou-se possível, por meio da articulação entre teoria e o objeto empírico, apresentar uma 
reflexão concernente ao papel desempenhado pelo JN como regente das eleições e ao 
funcionamento do HGPE, como um sistema de resposta social à imprensa. 
 
 
 
Lívia Gil Guimarães (USP) GT18  
 
Atuação do movimento das mulheres no Supremo Tribunal Federal: litígio estratégico no caso da 
ADPF 54 
Este trabalho analisa a prática do litígio estratégico exercido pelo grupo de interesse formado por 
mulheres no caso da ADPF 54. O litígio é analisado sob dois aspectos (i) métodos de participação e 
pressão utilizados pelo movimento das mulheres ao atuarem nesse caso; e ii) influência ou não da 
argumentação tecida por essas atrizes sociais nos votos dos ministros do STF. À luz da teoria que 
circunscreve grupos de interesse de atuação no âmbito jurídico, o trabalho lança bases para a 
compreensão da relação existente entre litígio estratégico e atuação de grupos de interesses no 
judiciário. A partir da ADPF 54, procurei identificar as ferramentas de atuação e os objetivos do 
grupo de interesse em comento, bem como sua reverberação argumentativa nos votos dos 
ministros, a fim de imprimir conclusões a respeito dessa prática no controle de constitucionalidade 
brasileira. O empenho em medir empiricamente a influência de grupo de interesse atuante no STF 
procura reenquadrar a discussão do Supremo enquanto arena política, suscetível de interferências 
de múltiplos atores, bem como tematizar a participação social e a responsividade da Corte a essa 
atuação. 
 
 
 
Lívio Silva de Oliveira (UFRGS) GT17  



 
A mortificação do eu e o nascimento de um nós: a incorporação de recrutas no Exército brasileiro 
como rito de passagem 
O trabalho tem como objetivo compreender o processo de incorporação de jovens no serviço 
militar na condição de recrutas do Exército brasileiro. Nesse sentido, a análise se dará através da 
noção de rito, a partir do cerimonial realizado, seus símbolos e significados, o valor que é dado 
pelos participantes dessa ação. De início, o texto apresentará uma contextualização histórica da 
instituição supracitada (surgimento, papel político e social etc.) e a obrigatoriedade legal do 
alistamento para um possível serviço em suas fileiras. Posteriormente, serão articulados o conceito 
sociológico de mortificação do eu, teorizado por Erving Goffman, e o conceito antropológico de rito 
de passagem (separação, margem e agregação) de Arnold Van Gennep e de Victor Turner, para 
identificar as fases de formação de identidades através da interação social dentro da caserna. O 
texto terá uma conclusão sobre o rito explicitado e dissertado. 
 
 
 
Loidy Pereira de Lima Guérin (UFRN) SPG15 
 
Gestão estadual das águas no Brasil: do discurso de autoridade ao discurso performativo 
A aplicação do modelo de gestão hídrica nos diferentes estados tem se traduzido em experiências 
de gestão que se baseiam na definição de prioridades e ações estratégicas para cada estado da 
federação. Neste contexto, o “campo da gestão nacional dos recursos hídricos”, e seus subcampos, 
os sistemas de gestão estaduais, enquanto “campos de força”, produzem discursos que são o 
resultado de disputas, de relações e de percepções que se cristalizam em diferentes fontes de 
comunicação. Analisando os discursos dos órgãos de gestão do Ceará e São Paulo, na primeira 
década de criação de suas políticas, a partir do material existente em seus sites de internet, 
pudemos identificar dois discursos diferentes. O primeiro discurso, presente no site sistema de São 
Paulo, valorizava a “autoridade científica” através de um discurso que limitava seu público às 
pessoas dotadas de um repertório interpretativo capaz de compreender as ordens do discurso 
utilizadas. O segundo discurso, ligado ao estado do Ceará, delimita uma modalidade bem particular 
de discurso: “o discurso performativo” sobre a integração dos recursos hídricos.  
 
 
 
Lorena Cândido Fleury (UFRGS) GT07  
 
O estado de exceção como categoria de análise para os conflitos ambientais: a construção de 
barragens na Amazônia brasileira entre suspensões de segurança e o “interesse nacional” 
O Estado brasileiro, ao defrontar-se com entraves judiciais à realização de grandes projetos de 
desenvolvimento, tem se utilizado do recurso jurídico denominado “suspensão de segurança”. De 
acordo com Leite (2012, p. 02), o exemplo eloquente do uso corriqueiro deste recurso tem sido “o 
deferimento de pedidos de suspensão de segurança para impedir que decisões liminares obstassem 
obras do Programa de Aceleração de Crescimento – PAC do Governo Federal, a exemplo da Usina 
Hidrelétrica de Belo Monte” (LEITE, 2012, p. 05). A presente comunicação visa analisar como esta 
figura jurídica aponta uma tendência da exceção como paradigma dominante para o 
enfrentamento de conflitos ambientais no Brasil. Para tanto, discute-se como este mecanismo é 
utilizado no conflito em torno da construção de Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. A 
análise leva à conclusão de que somente uma política que possa ultrapassar as definições 
ocidentais sobre quem está habilitado a agir politicamente poderá superar a “crescente 



despolitização da sociedade” (AGAMBEN, 2002, p. 05) pela qual trabalham as medidas de 
segurança. 
 
 
 
Louise Claudino Maciel (Ufpe) SPG09 
 
Gosto e legitimidade no âmbito da decoração: análise do jornalismo cultural da seção Pode 
entrar! (revista “Aurora” do Diário de Pernambuco) 
Este trabalho analisa o papel do jornalismo cultural da revista “Aurora” na legitimação de 
componentes do estilo de vida de grupos sociais específicos das cidades de Recife e Olinda. Os 
suplementos culturais (cadernos especiais editados pelos jornais e que circulam, geralmente, nos 
finais de semana) possuem um papel central na legitimação de práticas associadas ao consumo 
cultural em geral, tais como: a gastronomia, o turismo e a decoração. Nesse perfil se enquadra o 
objeto de estudo do trabalho: a seção Pode entrar! da revista “Aurora” (Diário de Pernambuco). 
Editada até janeiro de 2014, a seção trouxe matérias sobre moradias localizadas prioritariamente 
no Recife, sendo compostas de um texto sobre a decoração da residência, com trechos da 
entrevista feita pelos jornalistas com o morador, além de fotografias dos cômodos, móveis, obras 
de arte, coleções etc. Por meio da análise dessas matérias, investigo quais propriedades, práticas e 
preferências estéticas na esfera da decoração são associadas ao grupo social representado nesse 
suplemento cultural e as diferenças entre elas como indicativas de estruturas patrimoniais e 
trajetórias sociais diversas no interior do grupo. 
 
 
 
Louise Prado Alfonso (Ufpel), Marta Bonow Rodrigues (Ufpel), Flávia Maria Silva Rieth (Ufpel) GT15  
 
O trabalho doméstico entre o passado e o presente 
O texto visa apresentar os resultados do projeto denominado "O trabalho doméstico entre o 
passado e o presente" desenvolvido pelo GEEUR-Ufpel em parceria com o Sindicato das 
trabalhadoras domésticas de Pelotas e o MUARAN-Ufpel. O trabalho doméstico carrega estigmas 
históricos. Uma das formas de minimizar essa desvalorização e dar visibilidade a essas 
(es)profissionais é apresentar suas trajetórias de vida, tanto particular como de um grupo de 
profissionais que se constituem como lideranças sindicais, trazendo as visões das (dos) 
interlocutoras (es) sobre o trabalho doméstico. Busca-se romper as barreiras da incomunicabilidade 
que persistem na sociedade com relação à profissão. O projeto envolveu a realização de oficinas 
com as trabalhadoras sobre diferentes temáticas, pesquisas bibliográficas, entrevistas e etnografias 
que resultaram na realização da digitalização do acervo sindical, na elaboração de um histórico do 
sindicato, bem como na realização de uma exposição itinerante sobre as temáticas debatidas 
durante as oficinas e em uma análise do alcance da exposição junto à sociedade a partir do trabalho 
etnográfico. 
 
 
 
Louise Scoz Pasteur de Faria (UFRGS) GT35  
 
O imperativo do sonho: criatividade, valor e circulação de afetos em uma startup brasileira  
A produção das tecnologias em si adquiriu centralidade no modo como pensamos o modo 
produtivo contemporâneo. Tal cenário se impõe como uma mudança histórica "na relação 



constitutiva da produção e consumo, do trabalho ao capital” (COMAROFF & COMAROFF, 2000:293) 
tematizada amplamente de nova economia, economia digital e até mesmo economia criativa na 
esfera empírica (DOWNEY & FISCHER, 2006). Atrelada a essa paisagem, observamos a eclosão de 
um léxico empresarial pautado pela inovação, criatividade e pelo fazer a diferença (ABÉLÈS, 2002). 
A presente proposta reflexiva propõe avançar na compreensão dessa arena de produção e de 
poder em direção ao que chamo de linguagem de afetação: a ênfase posta sobre temas da 
inspiração, paixão e autorrealização por parte de agentes econômicos. O objetivo é colocar em 
questão o papel dos afetos e da afetação na performance empresarial e na geração de valor, por 
meio de dados etnográficos coletados ao longo de minha incursão empírica em uma empresa 
startup desde sua concepção até sua abertura para o mercado, iniciada no ano de 2014.  
 
 
 
Luana Hordones Chaves (UFMG) GT29  
 
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos humanos em alguns países muçulmanos: 
como opera uma organização da ONU em territórios de conflito de legitimidade? 
Este trabalho é fruto da pesquisa de doutorado que está em fase final, e propõe uma análise 
documental da atuação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 
(ACNUDH) no mundo muçulmano, seguida de uma reflexão teórica da problemática que envolve: 
os esforços de compatibilidade entre a Declaração de 1948 e o Islã, e suas limitações. Uma análise 
da atuação desta organização internacional em países islâmicos se justifica pelo fato de que sua 
criação na Conferência de Viena em 1993 foi inviabilizada justamente por questões de diversidade 
cultural, e ainda porque entre os documentos de direitos do mundo muçulmano e a declaração da 
ONU há dissensos relevantes no que diz respeito à liberdade religiosa e de expressão. Esses 
dissensos são de tal ordem que em 1990 foi assinada a Declaração dos Direitos do Homem no Islã, 
conhecida como Declaração do Cairo, na qual é garantida a supremacia das leis religiosas (a xaria). 
São objeto de análise os países signatários da Declaração do Cairo e membros da Organização de 
Cooperação Islâmica em que os escritórios do ACNUDH operam.  
 
 
 
Luanda Dias Schramm (UNB) GT40  
 
O desprezo da política eleitoral: crise da representação e legitimidade contrademocrática na obra 
de Pierre Rosanvallon  
A crise da representação política, para Pierre Rosanvallon, reside no hiato entre a legitimação 
procedimental, conferida por eleições, e a confiança política substantiva, crescentemente retirada 
dos governantes eleitos. Rosanvallon se opõe à redução da política democrática ao procedimento 
eleitoral, e propõe uma teorização que pretende ampliar o sentido da ação política para além do 
mecanismo eleitoral, pela observação de poderes indiretos disseminados no corpo social, que ele 
define como a ‘democracia da desconfiança generalizada’, face à ‘democracia da legitimidade 
eleitoral’. Em vez de lamentar a queda do sistema eleitoral como veículo da vontade popular, o 
autor francês celebra a emergência de formas não eleitorais de accountability. O artigo argumenta 
que a formulação proposta pelo autor francês, embora parta de uma ampliação do sentido da ação 
política para além da representação formal, resulta numa redução ainda maior da política, e 
também da democracia, na esteira das perspectivas elitistas e procedimentalistas. A 
desqualificação da política eleitoral possui um caráter despolitizador, ao desprezar a representação 
política em benefício de poderes não eleitos. 



 
 
 
Luã Ferreira Leal (Unicamp) GT28  
 
Painel para tracejar “rumos” e “caminhos” da música popular brasileira 
Com esta proposta de apresentação, pretendo comparar três interpretações sobre as “origens” e as 
transformações da música popular brasileira. Música Popular Brasileira (1950) de Oneyda 
Alvarenga, Sambistas e chorões (1962) de Lúcio Rangel, e Panorama da Música Popular Brasileira 
(1964) de Ary Vasconcelos foram os livros selecionados para esta análise porque seus respectivos 
autores abordaram questões semelhantes, apesar das divergências sobre a definição de música 
popular. No Brasil, a sistematização de informações sobre música popular e folclórica permaneceu, 
até o final da década de 1940, restrita à coleta de material em áreas rurais. Com a disseminação dos 
meios de reprodução técnica como rádios e vitrolas, os sons das cidades passaram a interessar a 
intelectuais, críticos musicais e jornalistas. A partir da década de 1950, foram publicadas 
interpretações articuladas a uma narrativa histórica linear baseada em sucessivas etapas de 
formação da música popular brasileira. 
 
 
 
Lucas Trindade da Silva (UNB) GT26  
 
Em torno da crítica de Enrique Dussel à dependência em Ruy Mauro Marini 
Dussel considera como pressupostos de uma elaboração rigorosa da categoria de dependência: 1) 
as seis partes do projeto de Marx (capital, renda, salário, Estado, relações comerciais, mercado 
mundial), sendo a dependência um sétimo ponto a ser desenvolvido; 2) um discurso sobre a 
dependência deve estar para além do discurso sobre o capital em geral elaborado nos três tomos 
d’O Capital. Estes pressupostos indicam uma contenda com a teoria mariniana da dependência, por 
supostamente ignorar os diferentes níveis de abstração, saltando do ciclo do capital em geral para a 
elaboração do ciclo do capital na economia dependente e então defender como “fundamento” da 
dependência a noção de superexploração do trabalho. Buscaremos demonstrar que essa crítica se 
sustenta através de uma inflação da ideia de “fundamento” da dependência em Marini, cuja 
consciência dos níveis de abstração se apresenta explicitamente na definição daquela “legalidade 
específica” como “mecanismo de compensação” no âmbito do processo de expansão do 
capitalismo monopolista. Parece-me que as observações de Dussel são importantes ao atentar para 
problemas mais de exposição do que substantivos na obra de Marini. 
 
 
 
Lucas Alves Amaral (UNB) GT14  
 
Movimentos sociais, burocracia estatal e implementação de políticas públicas: como a ação 
criativa e as ideias atuam dentro e fora do arranjo político-institucional do Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA)? 
Este trabalho objetiva explorar em que medida e como os atores estatais (servidores concursados 
de médio escalão, ocupantes de cargos comissionados, gestores de políticas públicas e ocupantes 
de cargos políticos no Executivo), tendo ou não trajetória prévia em movimentos sociais influentes 
na área estudada, atuaram e influenciaram na formulação passada e atuam e influenciam na 
implementação presente do Programa de Aquisição de Alimentos (PA). A pesquisa faz parte de uma 



investigação que está em sua primeira fase. Nesta objetiva-se coletar e classificar posições e 
percepções dos atores estatais envolvidos acerca da ação criativa e da influência da pauta de 
movimentos sociais na política pública analisada. Busca-se observar, em especial, atores com 
trajetórias anteriores em movimentos sociais ocupantes de cargos na burocracia estatal do 
Programa e sua forma de se relacionar com as pautas dos movimentos na sua atuação cotidiana no 
interior da formulação desta política pública. 
 
 
 
Lucas Amaral de Oliveira (USP) SPG03 
 
Experiência literária nas periferias de São Paulo 
Há mais de uma década, tem sido possível notar nas periferias paulistanas dois fenômenos culturais 
concomitantes: de um lado, a projeção literária de escritores oriundos de bairros pobres da capital, 
que atribuem a si próprios e a seus produtos os adjetivos “marginal” e/ou “periférico”; de outro, a 
proliferação de instâncias de criação, circulação e consumo de bens literários, os saraus, que 
reúnem regularmente centenas de pessoas em várias regiões de São Paulo. Nesta comunicação, 
gostaria de expor resultados de minha pesquisa de doutorado sobre o processo de formação de 
novos escritores da literatura marginal a partir da comunidade de redes interpessoais que eles vêm 
construindo, desde o final dos anos 1990. Aqui, interessa-me saber, mais especificamente, quais os 
vínculos que a escrita dos autores periféricos mantém, atualmente, com os espaços urbanos nos 
quais estão inseridos. 
 
 
 
Lucas de Magalhães Freire (UFRJ) GT33  
 
Corpos de papel: sobre a materialização de pessoas transexuais e a regulação do acesso a direitos  
Um dos argumentos utilizados em ações judiciais de alteração de nome e/ou sexo no registro civil 
de pessoas transexuais centra-se no fato de que um documento possui a função legal de "refletir a 
realidade". Neste trabalho, busco demonstrar como um conjunto de documentos – lista de 
testemunhas, fotografias, relatório de primeiro atendimento, estudo social, certidões de Ofícios de 
Registro de Distribuição e laudos de psiquiatras, psicólogos, endocrinologistas e assistentes sociais 
– que se encontram anexados nas petições iniciais de requalificação civil não apenas descrevem a 
realidade, mas sim a produzem, dando materialidade aos sujeitos que figuram nestes processos, 
principalmente no que se refere ao gênero das pessoas transexuais. Contudo, o acesso à 
determinados direitos só é concedido a uma figura específica: a pessoa "verdadeiramente 
transexual". Assim, estes papéis fabricam uma suposta homogeneidade das pessoas transexuais ao 
encará-las como sujeitos unicamente do sexo/gênero. Isto se dá através do apagamento de outros 
marcadores sociais da diferença como raça, classe, região de origem etc., os quais modificam 
radicalmente as experiências vivenciadas pelos indivíduos. 
 
 
 
Luciana Andressa Martins de Souza (Cebrap) GT08  
 
A composição de forças dos partidos no Legislativo como um dos condicionantes para a adoção, 
permanência e interrupção do Orçamento Participativo 



Esta proposta visa preencher uma lacuna no debate sobre as condições de sucesso do Orçamento 
Participativo (OP). A literatura, em geral, enumera três argumentos predominantes capazes de 
explicarem o sucesso do OP: a “vontade política” do Executivo, a influência do “desenho 
institucional” e a existência de uma forte “tradição associativa” (Avritzer, 2003; Lüchmann e Borba, 
2007; Wampler, 2003). Sendo assim, propõe-se apresentar uma análise dos impactos dos padrões 
de interação e competição políticas construídos pelos partidos no Legislativo sobre a adoção, 
permanência e interrupção do OP, através dos resultados preliminares das entrevistas realizadas 
com os vereadores (que estão há três ou mais mandatos), prefeitos e ex-prefeitos, secretários e 
funcionários de alto e médio escalão do Executivo de três pares de experiências de OP 
desenvolvidas no interior do estado de São Paulo − São Carlos e Piracicaba, Rio Claro e Leme, 
Matão e Sertãozinho − que se assemelham em vários aspectos, mas se distinguem pelas variações 
em suas trajetórias nas últimas quatro gestões municipais.  
 
 
 
Luciana Fernandes Veiga (UFPR) SPG14 
 
O partidarismo no Brasil (2002/2014) 
Este trabalho tem como objetivos: a) monitorar a onda decrescente da identidade partidária (de 
2002 a 2006), a onda reversa (de 2006 a 2010) e a nova queda da IP (de 2010 a 2014); b) 
acompanhar as mudanças nos perfis dos eleitores com IP no que se refere à escolaridade, região e 
ideologia – variáveis que vêm se mostrando muito associadas à volatilidade da identidade 
partidária no Brasil; c) contribuir para o debate sobre o conceito de identidade partidária no 
contexto brasileiro. Para cumprir os objetivos desta pesquisa, serão utilizados dados das quatro 
ondas dos surveys pós-eleitorais dos Estudos Eleitorais Brasileiros – ESEB (2002, 2006, 2010, 2014). 
A pesquisa sobre o partidarismo no Brasil foi iniciada em 2006 e já resultou em publicações sobre 
os pleitos anteriores a 2014. Tem-se agora a sua atualização com os dados do último pleito. E ainda 
trata-se de se discutir o conceito de identidade partidária no novo contexto político, quando a ideia 
de “âncora” da atitude do eleitor para momentos de instabilidade política parece não mais se 
aplicar.  
 
 
 
Luciana Freire Murgel (UFF) SPG09 
 
Estetização do consumo e padronização do gosto: um estudo sobre os consumidores de vinhos do 
Rio de Janeiro a partir de uma análise comparativa com consumidores parisienses 
Este trabalho pretende apresentar algumas análises da minha pesquisa de doutorado sobre as 
representações, significações e práticas de consumo de vinhos finos das classes altas do Rio de 
Janeiro, a partir de entrevistas em profundidade com consumidores e observação participante em 
cursos, degustações e outros momentos de consumo da bebida. Com o objetivo de compreender as 
transformações do consumo do vinho e o interesse dos cariocas nos últimos anos, parte da 
pesquisa foi também realizada em Paris, de forma a contrastar os dados sobre esse consumo em 
uma cidade em que há uma longa tradição cultural dessa bebida e, portanto, uma outra relação dos 
consumidores com ela. O objetivo desse trabalho é ressaltar essas semelhanças e diferenças em 
relação ao consumo do vinho nessas duas cidades para melhor compreender a estetização do 
consumo no Rio de Janeiro, o processo de padronização do gosto desse produto e como as classes 
altas cariocas se apropriam do consumo e do conhecimento sobre essa bebida para criar 
mecanismos de pertencimento e distinção social. 



 
 
 
Luciana Maria de Aragão Ballestrin (Ufpel) GT10  
 
Feminismos subalternos: contribuições, tensões e limites 
Especialmente a partir dos anos 1980, o encontro entre pós-colonialismo e feminismo trouxe 
importantes consequências práticas e teóricas para o entendimento da vida das mulheres sob o 
impacto – passado ou presente – do colonialismo. Uma das mais evidentes foi a geopolitização do 
debate feminista, inaugurado pela ideia de um feminismo terceiro-mundista e pós-colonial, e que 
atualmente pode ser observado na tentativa de projetar um feminismo do sul e decolonial. O 
presente paper possui dois objetivos teóricos principais: (a) demonstrar o antagonismo construído 
desde os anos 1980 entre o feminismo não ocidental e ocidental e (b) desenvolver um diálogo 
crítico com a versão contemporânea do feminismo decolonial latino-americano em relação à noção 
de colonialidade de gênero. Proponho a noção de "feminismos subalternos" para a compreensão 
de um movimento paradoxal: a construção dos feminismos outros só é possível quando eles se 
subalternizam em relação ao próprio feminismo moderno. Como consequência, evidencia-se a 
tensão entre o limite da fragmentação de diferenças irreconciliáveis e a necessária 
cosmopolitização da agenda feminista. 
 
 
 
Luciana Pazini Papi (UFRGS) SPG16 
 
Sistema de proteção social no Brasil e Argentina do século XXI: continuidades e mudanças nos 
conteúdos das políticas e formas institucionais de implementação 
O trabalho investiga as continuidades e mudanças em curso nos modelos de Proteção Social Não 
Contributivos – PSNC – de Brasil e Argentina a partir do ano de 2002 até os dias atuais, quando há 
nestes países a inflexão de governos à esquerda do espectro político e a revalorização do papel das 
políticas de PSNC, especialmente as de assistência social, como parte estratégica da retomada do 
desenvolvimento econômico e social. Sabe-se que as décadas de 1980 e 1990 representaram para 
estes países a adoção de um conjunto de políticas restritivas e focalizadas na área da proteção 
social concomitante a processos de descentralização/desconcentração que delegou aos municípios, 
ONGs e entidades privadas a responsabilidade pela prestação de serviços. Entretanto, a partir dos 
governos Lula e Nestor Kirchner, as políticas de PSNC passam a ser revalorizadas, sendo evidentes 
os esforços de coordenação estatal e ampliação do escopo das mesmas. Diante desse panorama a 
pesquisa busca compreender qual o modelo de PNSC vigente nestes países. Estaria em voga a 
adoção de políticas focalizadas/universalizantes e centralizadas no design de implementação?  
 
 
 
Luciane Patrício Barbosa Martins (UFF), Vanessa de Amorim Pereira Cortes (UFF) GT01  
 
Instrutores ou professores: disputas de saber e sentido durante o processo de formação dos 
soldados da PMERJ (2012-2014) 
Esta comunicação apresentará algumas das reflexões extraídas do acompanhamento do Programa 
Banco de Talentos, criado pela Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro em 2011. 
Consiste na seleção dos docentes que atuam nos cursos oferecidos pelas Polícias do Estado através 
de chamadas públicas e análise curricular. As questões aqui se voltam para o "encontro" entre 



docentes de formação não militar (chamados "civis" ou professores) e policiais militares 
(instrutores) selecionados para ministrar aulas no decorrer do Curso de Formação de Soldados 
(CFSd). A chegada de professores com formação não militar e seu encontro cotidiano com os já 
instrutores das disciplinas do CFSd constituiu um corpo docente sui generis, já que reuniu 
profissionais não apenas de formações distintas, mas evidenciou disputas de saber, valores e 
argumentos de autoridade sobre "o que é ou não é" "ser policial". O encontro de professores e 
instrutores – cada qual com visões de mundo, dinâmicas e metodologias distintas – evidenciaram 
disputas no processo de formação dos soldados e possibilitaram colocar luz em questões 
relacionadas à formação policial e aos limites sobre as políticas públicas desta área. 
 
 
 
Lucio Rennó (UNB) GT06  
 
Pobres petistas? Voto e classe social nas eleições de 1994 a 2014 
O presente trabalho faz um apanhado da relação entre classe social, definida com base na posse de 
bens, e voto no Brasil incluindo seis pleitos eleitorais de 1994 a 2014. Assim, pretende-se traçar um 
amplo quadro dos determinantes do voto no Brasil questionando a crescente ideia de que há uma 
clivagem eleitoral baseada em classe social e região do país na definição do voto. Será testada a 
hipótese de que cidadãos pobres e de regiões menos desenvolvidas do Brasil votam no Partido dos 
Trabalhadores, mas apenas após as eleições de 2006, a primeira após a chegada do PT ao poder. 
Antes disso, eleitores com o mesmo perfil votaram em Fernando Collor de Melo e Fernando 
Henrique Cardoso. Assim, argumenta-se que o aparente voto de classe no Brasil mascara, na 
verdade, avaliações positivas dos governantes que podem ser mais nítidas em setores sociais mais 
beneficiados pela política do governo. Serão usadas inúmeras bases de dados de opinião pública 
coletados no período, incluindo fontes como o Datafolha, Estudo de Painel Eleitoral Brasileiro, 
Barômetro das Américas e o Estudo Eleitoral Brasileiro. 
 
 
 
Ludmila Maria Moreira Lima (Unirio) GT09  
 
“Queremos o uso cidadão do Rio: projetos de cidade e representações sobre espaço público e 
cidadania” 
O Rio de Janeiro ganhou visibilidade devido aos eventos que sediou e irá sediar até 2016. Além das 
políticas de intervenção urbana e de segurança propostas, diversos grupos passaram a reivindicar 
maior influência na gestão do espaço urbano. Há os que protestam diante de ações negociadas sem 
participação social e há os que buscam inserção na agenda oficial para viabilizar projetos e ações. 
Com isso, laços foram fortalecidos, bem como diferenças afirmadas. Esta comunicação é fruto do 
estudo de caso por mim coordenado, com a participação de alunos da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro, sobre o movimento Rio Eu Amo Eu Cuido, criado pela ONG Move Rio. A 
análise priorizou as representações que perpassam um certo discurso sobre a cidade, bem como as 
ações propostas para sensibilizar a população para uma apropriação do espaço público julgada 
adequada. Buscou-se ainda examinar de que forma as mensagens proferidas foram percebidas por 
aqueles que integram o cotidiano e o espaço urbano do Rio.  
 
 
 
Ludolf Waldmann Júnior (Ufscar) GT17  



 
No mar e no ar: os primeiros porta-aviões sul-americanos 
Durante o século XX a Argentina e o Brasil foram as maiores potências navais da América Latina. 
Com o advento da Guerra Fria e a hegemonia dos EUA na região, a rivalidade naval entre os países 
mudou, passando de termos mais belicosos para questões de prestígio. Ambas as marinhas 
inseriram-se dentro do panorama estratégico de defesa hemisférica antissubmarino. Sob profundo 
anticomunismo e instabilidade política, os países adquiriram durante a década de 50 os porta-
aviões Minas Gerais e  Independência. Motivadas por questões de prestígio e rivalidade, a 
incorporação dos navios, semelhantes e de origem britânica era vista com ressalvas pelos EUA, que 
a viam como um precedente que ameaçava o equilíbrio naval regional e a ênfase na guerra 
antissubmarino. Os porta-aviões tiveram altos custos financeiros, reacenderam o espectro de uma 
corrida armamentista naval na região e, no caso brasileiro, provocou uma séria crise institucional 
com a Força Aérea. Este trabalho tem o objetivo de analisar, comparativamente, a aquisição dos 
dois porta-aviões, relacionando-a com as políticas militar, interna e externa dos países, assim como 
entender as consequências mais imediatas da incorporação dos navios. 
 
 
 
Luisa Günther Rosa (UNB) GT19  
 
UNB, 1957-1977: tem intelectual por aí? Memórias de afetividade e partilha  
Em que medida uma intenção pode vir a ser algo, coisa palpável, concreta e de concreto? Ao propor 
esta indagação, o intuito deste artigo é apresentar a trajetória social de uma ideia: o percurso da 
Mensagem nº 128 do Poder Executivo de 21 de abril de 1960 que, dois anos depois, veio a ser a 
Universidade de Brasília. O Projeto UNB será considerado lugar ideológico de discursos utópicos 
entre 1957-1962 que, por intempéries das circunstâncias históricas, motiva, após 1964, também 
opiniões reacionárias e violência. Além de considerar a sociogênese desta ideia, em sua trajetória 
permeada pela ideologia nacional-desenvolvimentista dos anos JK, momento de efetivação do 
imaginário de uma nova capital, também será desdobrada uma narrativa espacial de memórias 
relacionadas a alguns lugares constitutivos da UNB entre sua inauguração e 1977. Esta narrativa é 
fundamentada em depoimentos advindos da percepção retrospectiva de sujeitos sobre a sua 
própria experiência para compor uma cartografia da participação de intelectuais e homens públicos 
para a configuração deste empreendimento.  
 
 
Luiz Augusto de Souza Carneiro de Campos (Uerj) GT32  
 
O que afasta pretos e pardos da representação política? Uma análise a partir das eleições 
legislativas de 2014 
Mesmo um observador leigo da política brasileira é capaz de constatar que os pretos e pardos estão 
excluídos da política brasileira. Contudo, a ausência de registros sobre a cor/raça dos políticos 
brasileiros sempre dificultou o dimensionamento dessa sub-representação e as suas possíveis 
causas. Desde as eleições de 2014, porém, o Tribunal Superior Eleitoral computa a raça/cor dos 
candidatos registrados, o que permite contornar parcialmente essas dificuldades. Neste trabalho, 
recorremos a esses dados para dimensionar quão sub-representados pretos e pardos estão na 
representação política brasileira e, sobretudo, testar algumas hipóteses que ajudam a explicar tal 
fenômeno. 
 
 



 
Luiz Claudio Dias do Nascimento (Ufba) GT32  
 
Lembranças e permanências da vida na senzala: uma análise das relações sociais em dois núcleos 
residenciais negros no recôncavo açucareiro baiano 
O artigo analisa dois núcleos residenciais localizados nas cidades de São Felix e Cachoeira, 
localizadas na zona dos engenhos de açúcar do Recôncavo baiano, dentro da Baía de Todos os 
Santos, e separadas, numa distância de 300 metros, pelo Rio Paraguaçu. Tais núcleos residenciais se 
formaram, respectivamente, nas terras do Engenho Capivari, e de outros engenhos a ele contíguos 
pertencentes à poderosa família Nascimento Vieira Bandeira de Melo Tosta. Nesses núcleos, 
descendentes de ex-escravos recriam a sociabilidade das senzalas (relações afetivas, 
domesticidade, solidariedade, ajuda mútua, estratégias de sobrevivência e cumplicidade). 
Pretende-se neste artigo refletir conceitos sociológicos a respeito da família escrava e da família do 
africano na escravidão no Brasil, buscando tecer comparações entre aquilo que foi considerado 
"anomia" nas relações sociais do indivíduo escravizado e as relações sociais atuais das famílias 
descendentes de escravos nesses núcleos.  
 
 
 
Camila Nunes Dias (UFABC), Luiz Claudio Lourenço (Ufba) GT42  
 
Discutindo elementos para a definição e a atuação de coletivos de internos do sistema prisional 
de São Paulo e da Bahia (1995-2015) 
A emergência de coletivos de internos do sistema prisional conhecidos na grande mídia como 
facções são cada vez mais frequentes em todo o país. Dentre os vários grupos, o PCC, de São Paulo, 
é o mais emblemático e conhecido. O objetivo deste texto é propor uma discussão sobre os 
elementos que colaboram na atuação destes grupos debatendo as similaridades e as diferenças na 
sua conformação e nas suas práticas bem como na possibilidade de defini-los de acordo com os 
termos usados na literatura internacional. Analisamos dois contextos prisionais distintos: São Paulo 
com a atuação do PCC e a Bahia, com o Comando da Paz e o grupo Caveira. A literatura nacional e 
internacional sobre gangues prisionais e crime organizado balizará nossa discussão em termos de 
uma perspectiva comparativa, tendo como elementos de análise o contexto político e institucional, 
os discursos, as práticas dos referidos grupos da Bahia e de São Paulo. A pesquisa tem caráter 
qualitativo e foi realizada através de entrevistas de pessoas ligadas ao sistema prisional nos dois 
estados (diretores, agentes, psicólogos, internos etc.), além de análise de documentos do sistema 
prisional e também matérias jornalísticas. 
 
 
 
Luiz Eduardo Neves Peret (UFRJ) GT15  
 
Casamento civil LGBT no Brasil: primeiros resultados 
Apresentamos uma análise dos primeiros dados estatísticos oficiais de casamentos entre pessoas 
do mesmo sexo no Brasil, divulgados pelo IBGE, com referência a 2013, bem como da resposta da 
mídia. Também propomos um debate acerca das questões relativas à importância desses dados 
para a visibilidade da população sexodiversa em termos sociais, demográficos e estatísticos, além 
das tensões que se já verificam, à luz da Teoria Queer, entre as narrativas dessa visibilidade e os 
processos heterormativos que as permeiam. 
 



 
 
Luiz Fábio Silva Paiva (UFC) GT34  
 
Falas da violência nas margens do Estado-nação: sobre a dinâmica dos conflitos sociais e das 
diferenças na cidade de Tabatinga, na tríplice fronteira amazônica 
Ao chegar à cidade de Tabatinga, na tríplice fronteira do Brasil com Peru e Colômbia, encontra-se 
um cenário multicultural, composto por povos de diferentes nações, raças e etnias. Nesse território, 
brasileiros convivem com populações estrangeiras e povos indígenas de diferentes matizes 
culturais. Essa realidade transfronteiriça multifacetada tornou-se o campo de uma pesquisa voltada 
para a compreensão de como os moradores de Tabatinga falam da violência que afeta sua rotina 
em uma fronteira nacional. Observa-se que, ao contar histórias, expor seus julgamentos morais e 
sua visão política sobre a questão proposta, eles criticam os significados de Estado, cidadania, 
moral e nação, problematizando políticas de controle social referentes aos povos que vivem na 
tríplice fronteira e com quem estão em interação cotidiana. A perspectiva teórico-metodológica 
que sustenta o trabalho consiste em pensar o problema da violência na fronteira a partir da 
percepção de quem vive em Tabatinga e, portanto, tem algo a dizer sobre a vida nos limites do 
território nacional. Em linhas gerais, os interlocutores se debruçaram sobre questões de Estado à 
luz de seus problemas práticos e cotidianos. 
 
 
 
Luiz Fernando Vieira Vasconcellos de Miranda (UFF), Inês Patricio (UFF) GT08  
 
A dinâmica da CPI: análise de inquéritos sobre o Banco Central e corrupção 
O objetivo deste trabalho é investigar a dinâmica de uma CPI que possua foco nacional e/ou que o 
governo tenha interesse em ver ofuscada. Para tanto escolhemos temas que normalmente são 
difíceis para o governo administrar em inquéritos: o Banco Central e escândalos de corrupção. 
Queremos não só verificar se o mesmo argumento procede para CPIs com focos diferentes, mas 
também incluir um tema ainda não tratado neste modelo que é o Banco Central do Brasil. 
Escolhemos quatro CPIs, duas cujo tema de investigação trata do Banco Central e duas cujo tema 
trata da corrupção: a CPI dos Bancos (1999); a CPI do Banestado (2003); A CPI do 'Mensalão' (2005) 
e a CPI da Petrobras (2015). A partir destes casos, novas comparações poderão ser feitas no intuito 
do que acreditamos poder reforçar nosso argumento que frisa como determinante a capacidade 
articulatória do governo para o fracasso da CPI, se for de seu interesse. A especificidade e 
relevância dos temas que se referem ao Banco Central também serão analisadas.  
 
 
 
Luiz Henrique Doria Vilaça (UNB) GT04  
 
Aprendendo a usar o Facebook: o movimento estudantil no Chile e o ativismo digital 
Este trabalho contribui para a literatura sobre o impacto da incorporação de plataformas digitais 
em organizações de movimentos sociais, por meio de um estudo de caso sobre o uso do Facebook 
por federações de estudantes no Chile, que fazem parte de um forte movimento pela 
democratização do acesso ao ensino superior no país. O objetivo da pesquisa é entender como as 
organizações foram incorporando o Facebook, ao longo do tempo, em seu repertório de ação 
coletiva, e em que medida o nível de atividade no Facebook está relacionado com a capacidade de 
mobilização. Foram analisados dados de Fan Pages de 29 federações de estudantes chilenos, 



durante 26 semanas nas quais foram organizados protestos de rua, entre os anos de 2011 e 2013. 
Resultados preliminares indicaram três tendências relevantes: i) o uso do Facebook pelas 
federações chilenas é extremamente desigual e assimétrico; ii) o processo de apropriação da 
ferramenta pelas federações passou por três fases: aprendizado, fragmentação e consolidação; e iii) 
houve um processo de institucionalização do Facebook, no qual as federações foram 
gradativamente exercendo maior controle sobre o conteúdo das Fan Pages. 
 
 
Luiza Duarte Bissoli (Ufes) GT18  
 
A mobilização do direito contra os transgênicos no caso da AS-PTA 
A presente proposta se insere no campo da mobilização do direito e pretende analisar o caso da 
Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA) enquanto organização da 
sociedade civil com papel relevante nas lutas judiciais contra os transgênicos. Pretende incluir a 
necessidade de caracterizar, em maior detalhe, a mobilização legal enquanto repertório de ação 
coletiva. Para isso busca-se identificar suas causas conjunturais, estruturais e contextuais, seus 
principais atores (aliados e antagonistas) e os efeitos para a organização da ação coletiva. Pelo fato 
da discussão política em torno da transgenia atravessar múltiplos campos disciplinares – ciências 
sociais, direito e ambiente natural – escolheu-se o uso de abordagens qualitativas de Poteete, 
Ostrom e Janssen (2011), quando estes defendem a adoção de diversas estratégias explicativas 
para as atuais questões das Ciências Sociais. Assim, a partir de múltiplos métodos, técnicas e fontes, 
os dados empíricos serão buscados em publicações impressas e virtuais, ações judiciais, 
participação das redes de ativismo, entrevistas semiestruturadas e observação participante em 
eventos. 
 
 
 
Luís Felipe Guedes da Graça (FGV - DAPP), Pedro Henrique Zanelatto Lenhard (DAPP) GT22  
 
Eleições presidenciais de 2014 e redes sociais: mapeando o debate público no twitter 
O crescente interesse acadêmico em análise de redes sociais em diferentes áreas estimula 
interessantes debates teóricos e metodológicos sobre o tema. O uso de grafos para mapear os 
debates públicos em grandes eventos é um desses campos. Esse artigo utiliza esse método de 
visualização de conexões para analisar o debate público em torno da eleição presidencial brasileira 
de 2014. Para isso foram capturadas mais 2 milhões de mensagens no twitter publicadas no Brasil 
coletadas através da seleção e construção de termos linguísticos computacionais relacionados 
estritamente as eleições, seus candidatos e datas específicas. O artigo demonstra como esse 
método ajuda a visualizar com maior exatidão um discurso público feito através das redes sociais e 
como esse é afetado pela regra dos dois turnos e por acontecimentos e datas especificas do 
calendário eleitoral. 
 
 
 
Lúcia Lamounier Sena (PUC Minas) GT34  
 
“Durar é mudar”: mobilidades de gênero nas margens 
O artigo proposto toma como fio condutor o caso de Tatá, uma jovem que fez uma conexão com 
uma rede de comercialização de drogas. Através deste caso, pretendo mostrar como os agentes, na 
forma como são percebidos e localizados na “corrente da sua história”, supostamente feita a 



despeito do seu controle, conectam-se através de seus próprios sentidos de recursos e destituições; 
fazem-se através de suas vulnerabilidades e necessidades vitais de sobrevivência física, social e 
simbólica. O deslocamento é a razão da permanência, a condição de viver e de sobrevivências dos 
agentes. É deslocando-se que a funcionalidade de uma conexão nos mercados ilegais se realiza 
como prática, cujo valor só pode ser verificado no seu processo de agência, nas implicações que o 
movimento dessa conexão incorpora para a dinâmica de funcionamento da estrutura de uma rede 
ilegal. A posição e valor são transitórios, dependem do “sucesso” de uma conduta. Esse caso faz 
parte da pesquisa de campo, de natureza qualitativa, realizada para a minha tese de doutoramento 
(2015) sobre a participação de mulheres em redes de comercialização de drogas ilegais em Belo 
Horizonte e Região Metropolitana. 
 
 
 
Lúcio Dall Fôrno (UFSC) GT25  
 
Tecnólogos X engenheiros: aspectos de uma luta em torno da definição de uma profissão  
Os tecnólogos da Engenharia são profissionais formados nos denominados “Cursos Superiores de 
Tecnologia” (CSTs) e cujas atividades profissionais estão sob a fiscalização do Sistema 
CONFEA/CREAs (Conselho Federal e Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia). Os CSTs são 
uma modalidade de cursos considerada pelo Ministério da Educação como de nível superior, porém 
de curta duração. Apesar de seu título profissional estar vinculado a um título escolar de nível 
superior, as atuações desses tecnólogos sofrem restrições por parte dos referidos conselhos, 
fazendo com que não possam se responsabilizar por atividades que um engenheiro e até um 
técnico de nível médio, com escolaridade inferior, poderiam. Ao longo da pesquisa, percebe-se que 
as relações de compra e venda de sua força de trabalho ainda se encontram pouco regulamentadas 
pelo Estado, o que torna o processo de negociação das suas delimitações profissionais mais fluido, 
dependendo das decisões favoráveis dos conselhos ou do Poder Judiciário. 
 
 
 
Lúcio Flávio Rodrigues Almeida (PUCSP) GT20  
 
O caráter discretamente explosivo da concepção de ideologia de Althusser no artigo sobre os 
aparelhos ideológicos de Estado 
Novas pesquisas e depoimentos sobre Louis Althusser e, principalmente, a publicação de 
manuscritos que ele deixou engavetados revelam um percurso pleno de rupturas marcadas pela 
simultaneidade e pelas diferenças dos rumos que tomavam. Independentemente das avaliações 
que receba, tal processo expressa extraordinária capacidade de experimentação de novos caminhos 
para um marxismo que se demonstrava imprescindível e, em aparente paradoxo, carente de 
aggiornamento. Cinco décadas após a aparição fulgurante de Pour Marx e Lire le capital, os 
estudiosos da contribuição althusseriana estão longe de encontrar um território bem mapeado 
conceitualmente. Ainda reexaminam textos primeiramente publicados, deparando-se, para frente e 
para trás, com sinalização de novas aventuras que, embora férteis do ponto-de-vista teórico-
político, não oferecem grandes garantias de como terminarão. Neste duplo percurso serão 
abordadas algumas relações entre, por um lado, o artigo “Ideologia e aparelhos ideológicos de 
Estado” e, por outro, o manuscrito de onde foi extraído Sur la reproduction. 
 
 
 



Lygia Gonçalves Costa Hryniewicz (Ebape), Fátima Bayma Oliveira (Ebape), Paula Pires e 
Albuquerque Caldas (Ebape) GT41  
 
Autônomos em espaços de coworking: o cotidiano, o tempo, a rotina e a sociabilidade 
O objetivo deste artigo foi investigar a dinâmica cotidiana, motivações e inseguranças, do 
trabalhador autônomo, em especial, com nível superior, em espaços compartilhados de coworking, 
no Brasil, localizadamente, no Rio de Janeiro. O método de pesquisa adotado foi o qualitativo 
descritivo. Os dados empíricos foram coletados através de entrevistas semiestruturadas, 
possibilitando assim o diálogo entre os dados primários coletados (depoimentos, respostas etc.) e a 
revisão da literatura. Neste artigo foram identificadas categorias interpretativas tais como: 
liberdade, (in)segurança e resgate do espaço de convívio e da rotina, que emergiram de forma 
generalizada na fala dos profissionais autônomos com formação superior nos espaços de 
coworking. Os resultados mostraram que a adesão dos autônomos de nível superior aos espaços de 
coworking representaria uma retomada de elementos organizadores de uma rotina que lhes 
conferiria certa previsibilidade e segurança face à uma modalidade de trabalho repleta de riscos. 
 
 
 
Manoel Leonardo Santos (UFMG), Felipe Lima Eduardo (UFMG) GT16  
 
Os efeitos combinados de sistemas eleitorais e regras de financiamento sobre os custos e a 
distribuição de recursos de campanha no Brasil e na Europa 
O objetivo deste artigo é comparar o financiamento de campanhas para a câmara baixa em 
diferentes países, considerando o sistema eleitoral e as regras de financiamento como fatores 
causais para a magnitude e a distribuição dos recursos envolvidos nessas campanhas. A pergunta 
que se quer responder é em que medida a combinação de características dos sistemas eleitorais 
com as regras de financiamento explicam a magnitude dos gastos e a concentração de recursos nas 
campanhas para a câmara baixa em diferentes países. Metodologicamente, utiliza-se estatística 
descritiva e análise qualitativa comparativa (QCA). A amostra leva em conta 20 eleições (realizadas 
em 16 países, incluindo o Brasil) no período entre 2005 e 2014. Os dados são provenientes do TSE e 
do Comparative Candidate Survey, coordenado no Brasil pelo Centro de Estudos Legislativos da 
UFMG e em nível mundial pela FORS (The Swiss Centre of Expertise of the Social Sciences). 
 
 
 
Manuela Abath Valença (UNB) SPG07 
 
Práticas disciplinares em uma Unidade de Internação para adolescentes do sexo feminino no 
Distrito Federal 
Este trabalho discute as técnicas disciplinares praticadas na Unidade de Internação Santa Maria-DF 
em relação às adolescentes do sexo feminino. Para tanto, realizamos, entre março e junho de 2014, 
dez entrevistas semiestruturadas com as adolescentes. As discussões sobre as técnicas formais e 
informais de disciplina partem do arsenal teórico proporcionado por Michel Foucault e a teoria da 
sociedade disciplinar, a qual é utilizada em trabalhos brasileiros sobre a realidade carcerária e da 
literatura sobre o cárcere feminino no Brasil. Aproximar as unidades de internação às prisões já é 
um dado da pesquisa, que encontrou um padrão prisional que vai das estruturas físicas e 
arquitetônicas às dinâmicas internas de contenção e liberdade das adolescentes. A presença dos 
Comandos, variável presente em algumas unidades masculinas, não apareceu em Santa Maria. As 
técnicas disciplinares se entrelaçam entre o lícito e ilícito, proporcionando privações de direitos e 



castigos físicos e são, basicamente, praticadas por agentes estatais, desafiando pensar as 
particularidades a que estão submetidas as garotas. 
 
 
 
Marcello Baquero (UFRGS), Jennifer Azambuja de Morais (UFRGS) GT06  
 
A internet produz cidadãos politicamente sofisticados? A construção de uma cultura política 
juvenil no Sul do Brasil  
Os meios de comunicação e a política, apesar de se constituírem como arenas de poder 
independentes, entrecruzam-se em diversos momentos, e não somente os eleitorais, pois possuem 
o mesmo objetivo: alcance do público através da credibilidade. O que evidencia a suprema 
importância da informação que é transmitida pela mídia e o seu papel para o fortalecimento da 
democracia e de uma cultura política participativa. Por isso, esse trabalho objetiva verificar se a 
internet produz cidadãos politicamente sofisticados, principalmente com o foco nos jovens. Os 
dados utilizados são de uma pesquisa do Núcleo de Pesquisa sobre a América Latina com jovens de 
14 a 15 anos de Porto Alegre, realizada entre novembro de 2014 e abril de 2015. 
 
 
 
Marcelo Rocco (PUC-SP) GT09  
 
A produção do espaço urbano pela perspectiva da criança: entre a brincadeira e o conflito na  
Favela da Paz em São Paulo  
O presente estudo assume como objetivo central introduzir a criança como agente legítimo de 
perspectiva para pensar os processos de produção do espaço urbano. Sobretudo, em situação de 
exclusão social, aqui traduzida na possibilidade iminente da remoção das famílias moradoras da 
Favela da Paz, localizada no distrito de Itaquera, Zona Leste da cidade de São Paulo. Foi no 
momento dos preparativos para a Copa do Mundo de 2014 e das transformações do entorno do 
Estádio do Corinthians que essa favela se constituiu como objeto de reflexão a partir da perspectiva 
das crianças que lá vivem. Era numa área aberta na parte central da favela, destinada a atividades 
dos moradores, que se estabeleceu o contato com as crianças que utilizavam esse mesmo espaço 
para brincar. Empreendeu-se, portanto, pesquisa de campo com a realização de entrevistas e 
observação participante. Assim, a partir da interação entre pesquisador e pesquisado, constatou-se 
a importância da brincadeira, e das práticas implícitas a ela, como meio de elaboração das crianças 
frente a questões envolvendo a disputa pelo espaço, figuradas, principalmente, como interferências 
nesse mesmo lugar. 
 
 
 
Marcelo Araújo Matias Pimentel (UNB) GT16  
 
Os determinantes dos gastos sociais das prefeituras: o papel do financiamento eleitoral 
O trabalho procura compreender quais são os fatores relacionados ao gasto social das prefeituras 
municipais brasileiras. Para tanto, elenca os principais aspectos utilizados pelos estudiosos do 
comportamento político para compreender os resultados de políticas públicas, da alocação de 
recursos governamentais e do desempenho de governos. Em seguida, utiliza alguns desses 
elementos e o perfil de financiamento eleitoral dos prefeitos brasileiros para dimensionar o 
impacto de cada variável sobre a proporção das despesas das prefeituras executada em áreas 



sociais. A amostra contempla 4.195 municípios, o equivalente a 75% das cidades brasileiras. Os 
dados envolvem oito anos orçamentários e duas eleições municipais. As informações foram 
levantadas e sistematizadas junto à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e ao 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com base nesses dados, constatou-se que o perfil de 
financiamento de campanhas, o IDH, a posição ideológica, o mandato e o grau de escolaridade dos 
prefeitos têm relação com as suas execuções orçamentárias nos setores sociais. 
 
 
 
Marcelo B. Miranda Borel (Iesp-Uerj) GT11  
 
Reforma política e aprofundamento democrático na América Latina: os casos de Chile e Argentina 
O trabalho faz uma análise das reformas políticas promovidas por Argentina e Chile em suas 
legislações específicas sobre o tema do financiamento de campanhas eleitorais, desde a década de 
80, discutindo como o desenvolvimento histórico dessas leis atua apoiando ou preterindo o 
desenvolvimento dos valores democráticos que permeiam as discussões e a prática do 
financiamento eleitoral. Entende-se que os valores inerentes à questão são a) a equidade entre os 
eleitores, diminuindo a assimetria de expressão de preferências políticas e de influência no pleito; 
b) a competitividade entre candidatos, evitando que arrecadação e gastos permitam prever os 
resultados eleitorais; c) a independência dos partidos, garantindo que não seja necessário 
estabelecer relações clientelísticas com financiadores em troca de recursos; e d) a transparência, 
disponibilizando publicamente dados sobre os financiamentos privados. Objetiva-se, então, 
entender os impactos de cada lei sobre o fortalecimento ou enfraquecimento desses valores, 
colaborando ou não para tornar as eleições mais competitivas, equânimes, independentes, 
transparentes e, com isso, aprofundando a democracia em cada um desses países. 
 
 
 
Marcelo Brandão Ceccarelli (Unicamp) GT39  
 
Hans Kelsen, a norma fundamental e a representação política 
Este texto busca entender os elementos político e democrático contidos no conceito de norma 
fundamental, fundamento lógico da teoria de Hans Kelsen. Para isso não se restringirá a análise dos 
textos de Kelsen mas também de autores que dialogam com sua teoria ou ainda que permitem um 
alargamento do entendimento sobre o papel da discussão sobre a configuração constitucional e sua 
importância na formação de uma democracia. É nesse sentido que trabalharemos com a ideia de 
autocracia e democracia como chave para compreender a produção normativa. É a partir dessa 
distinção que Kalyvas irá propor que na norma fundamental de Kelsen, que dá fundamento para a 
primeira constituição, há uma determinação de que esta deve se configurar democraticamente, 
posto que a noção de constituir exigiria o consenso. Nesse sentido se pretende contribuir para o 
tema da representação política a partir da análise do pensamento de Kelsen e de desdobramentos 
teóricos oriundos de suas contribuições.  
 
 
 
Marcelo Burgos PImentel dos Santos (UFPB), Rosemary Segurado (PUCSP), Pedro Abrahão 
Lameirinhas Malina (FMU) GT14  
 
Movimentos sociais e a contestação pública sobre os usos da maconha no Brasil 



O texto apresenta os resultados preliminares de uma pesquisa em andamento cujo objetivo é 
entender como funciona a participação política de movimentos sociais que contestam as leis e usos 
da maconha no Brasil. A participação, seja por contestação, proposição, discussão e debate de 
ideias, é uma das características fundamentais da democracia contemporânea. Aqui, os grupos 
analisados têm a particularidade do uso das TICs e do ciberativismo com o intuito de promover um 
debate amplo sobre a maconha através de engajamento político. As ações ocorrem dentro dos 
marcos legais e arranjos institucionais previstos na Constituição Federal (CF-88), além da utilização 
de mecanismos de mobilização de cidadãos para participar nos debates públicos. Resultados 
preliminares indicam mudança no comportamento da sociedade brasileira como, por exemplo, no 
caso da liberação de uso da substância canabidiol para uso médico. Além disso, também apontam 
para maior diálogo entre as ruas e os gabinetes institucionais, quando observam que o Senado 
Federal avançou na discussão proposta pela iniciativa popular. 
 
 
 
Marcelo da Silveira Campos (UFGD) GT01  
 
As principais implicações da Lei de Drogas no Sistema de Justiça Criminal em São Paulo 
Este trabalho aborda a atual política de drogas do Brasil. O objetivo é demonstrar as principais 
implicações do que denomino como dispositivo médico criminal de drogas, a lei 11.343 de 2006, no 
sistema de justiça criminal na cidade de São Paulo, tendo como cenário o fenômeno da 
intensificação do encarceramento por tráfico de drogas no Brasil após o advento da lei de 2006. 
Com base num novo dispositivo formulado sob influência de dois saberes (saber médico e o saber 
jurídico-criminal) demonstro que há uma nova maneira de administração estatal da droga no Brasil 
e como esta desenvolveu novas práticas no interior do sistema de justiça criminal que privilegiaram 
a pena de prisão, mesmo após o “fim” desta para o usuário de drogas. Dessa forma, para a justiça 
criminal paulista não será somente a falta de critérios “objetivos” que acarreta uma indistinção 
entre usuários e comerciantes de drogas. Pelo contrário, sobretudo a polícia distinguirá com base 
nos seus vocabulários de motivos (Mills, 1940) específicos, quais serão as pessoas encaminhadas 
para as prisões. O resultado desta política pode ser sintetizado pela metáfora de um copo, que é 
meio vazio de médico e cheio de prisão. 
 
 
 
Marcelo Hailer Sanchez (PUCSP) GT38  
 
O pós-colonial não existe: diálogos Sul-Sul e violências epistemológicas 
Desde a fundação da Escola de Estudos Subalternos na Índia, na década de 1980, a crítica ao 
“ocidentalismo” ganhou os espaços acadêmicos e deu voz a novas epistemologias que, 
influenciadas pelo pensamento de Frantz Fanon, denunciaram novas maneiras de “colonização”, 
que se davam principalmente a partir das relações de poder-saber. Estes estudos cumpriram 
importante tarefa ao tratar das violências epistêmicas perpetradas pelo Ocidente imperial (EUA e 
Europa). Mas, ao mesmo tempo em que estes estudos denunciaram violências epistêmicas que 
silenciavam estudos fora do eixo norte, promoveram outra forma de colonização na relação de 
saber-poder ao ignorarem os estudos da América Latina. Interessa-nos problematizar o conceito 
“pós-colonial” na medida em que este nos remete a um tempo superado, quando, na verdade, a 
colonização, principalmente aquela que se dá no campo do saber, não está superada, ao contrário 
do que o conceito nos remete. Ancorados na tese de ecologia do saber de Boaventura Sousa Santos 



e na análise de “entrepoderes” de Anne McClintok, defendemos a não utilização do termo “pós-
colonial” e propomos a utilização do conceito de Estudos críticos da América Latina.  
 
 
 
Marcelo Laranjeira Duarte (Uerj) GT36  
 
Juventude e escola: reflexões sobre o processo de escolarização de jovens da EJA 
O presente trabalho nasce a partir de estudos teóricos realizados na construção da pesquisa sobre 
juventude e escola, tendo como ponto de partida a problemática do aumento significativo do 
número de jovens na Educação de Jovens e Adultos. O texto procura discutir as relações entre a 
presença das culturas juvenis nas escolas de EJA, problematizando a posição da juventude na escola 
pública, em particular na modalidade EJA, no cenário educacional brasileiro que tem sido 
fortemente marcado por desigualdades e processos de exclusão, em especial com os jovens das 
camadas populares. Para tanto, esforçamo-nos na investigação e análise do processo de 
“juvenilização”, tendo como campo empírico a EJA ofertada pela Rede Municipal de Ensino de 
Angra dos Reis. Os estudos teóricos desenvolvem-se sob o referencial de: Feixa, Pais, Bourdieu, 
Mannhein, Spósito, Abramovay, Dayrrel, Peregrino, Carrano, entre outros, que discutem e 
problematizam o conceito de juventude, as culturas juvenis, além de questões relacionadas à 
juventude e a escola.  
 
 
 
Marcelo Pereira Mello (UFF), Luiz Paulo Moreira Lima (PUC Rio) GT25  
 
Políticas públicas para o ensino superior privado no Brasil: as décadas perdidas 
Este trabalho discute as transformações recentes no mercado do ensino superior privado no Brasil: 
sua expansão acelerada na última década e os impactos disso na formação de seu corpo 
profissional, na sua clientela (estudantes) e nas formas de seu financiamento e controle. Para sua 
realização utilizamos dados estatísticos fornecidos pelo MEC e pelo IBGE, entrevistas com 
professores e administradores, e questionários aplicados em cerca de mil e duzentos alunos dessas 
instituições. As mudanças radicais experimentadas nesse setor alteraram profundamente os 
padrões organizacionais das instituições de ensino privado, o seu mercado, seus objetivos e metas. 
Como demonstraremos, a ausência de uma política coerente e persistente no tempo deixou à 
deriva a qualidade do ensino superior privado, que hoje atende a dois terços da população 
matriculada no ensino superior no país. Os reflexos negativos dessa situação são evidenciados com 
a formação deficiente de profissionais incapazes de atender às demandas do mercado de trabalho e 
do desenvolvimento econômico do país. 
 
 
 
Marcia Lima (USP, CEM-Cebrap) GT32  
 
Raça, gênero e desigualdades: a atuação da Secretaria de Políticas para Mulheres e da Secretaria 
de Promoção da Igualdade Racial 
O trabalho se inspira nas inquietações despertadas no debate público e no debate acadêmico pelas 
intensas transformações ocorridas na agenda do governo federal brasileiro no que concerne ao 
tema das desigualdades raciais e de gênero. Baseia-se em pesquisa em andamento sobre os 
principais programas e linhas de ação do governo federal no âmbito da Secretaria de Políticas de 



Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Políticas para Mulheres. Este estudo procura 
discutir, do ponto de vista sociológico, de que forma foram construídas, no âmbito do executivo 
federal, as ideias de desigualdade e diferença considerando a temática de gênero e raça naquelas 
secretarias e em que medida tais conceitos foram reconstruídos e ressignificados. O recorte 
temporal considera os dois mandatos do governo Lula, responsável pela criação das Secretarias, e o 
primeiro mandato de Dilma Roussef. Utiliza como fonte o material documental produzido pelo 
próprio governo brasileiro.  
 
 
 
Marcia da Silva Mazon (UFSC), Jean Matheo Piccini Lago (UFSC) GT35  
 
Jogos eletrônicos como esporte: tensões e agentes na constituição de uma profissão 
O intuito desse trabalho é discutir em que momento é possível falar de e-sports no Brasil, a partir 
de quando é que podemos tratar do e-sport como uma "realidade específica irredutível a qualquer 
outra". Isto é o mesmo que dizer "a partir de quando se constituiu um campo de concorrência 
dentro do qual o esporte se viu como prática específica, irredutível a um simples jogo ritual ou ao 
divertimento festivo." (BOURDIEU, 2003, pg. 183). O termo e-sports é comumente utilizado para 
designar competições organizadas de videogame, principalmente as que envolvem profissionais. As 
competições, da mesma forma como em outros esportes, são organizadas em diferentes 
modalidades (diferentes games) as quais, além de serem realidades virtuais distintas, possuem cada 
uma um conjunto de regras específico.  
 
 
 
Marcio Andre Araujo Oliveira (UFRJ) SPG01 
 
Organizando os velhos mercados informais: agência, gestão e controle do poder público sobre os 
“novos” “microempreendedores” em Manaus  
A pesquisa se insere em um contexto de mudanças, ocorridas no segundo semestre de 2013, na 
forma de organizar o trabalho dos vendedores em via pública a partir de sua transferência das ruas 
para os “mercados e shoppings populares”. Estando o poder público municipal como o agente 
fundamental da iniciativa e gerenciamento do processo, do início até o momento, de 
implementação deste “novo” mercado de consumo em Manaus (AM). O problema construído diz 
respeito à ação da prefeitura quanto às justificativas apresentadas para a transferência, aos 
acordos combinados, aos contratos assinados e à própria forma de gestão do “Shopping Popular”. A 
dinâmica da transferência teve como resultado imediato um processo de 
normatização/formalização no modo de organizar o trabalho nesses novos lugares, além de 
apresentar um processo de conflito e disputa entre os agentes e a norma estabelecida. A 
metodologia da investigação tem perfil etnográfico, usando também a aplicação de questionário 
semiestruturado com os diferentes agentes envolvidos e fontes secundárias de jornais impressos e 
digitais. 
 
 
 
Marcio Barcelos (UFRGS) GT30  
 
Uma política social na área de biocombustíveis? A trajetória do Programa Nacional de Produção 
de Biodiesel (PNPB) 



O presente estudo analisa a construção de uma dimensão de política social na área de 
biocombustíveis no Brasil, dando ênfase à dimensão das ideias e do conhecimento no processo de 
formação da agenda. Diferente do programa PROALCOOL, que teve seu foco direcionado à 
agroindústria da cana-de-açúcar, o Programa Nacional de Produção de Biodiesel (PNPB) teve 
orientação distinta, com forte viés de política social. Esse estudo analisa a construção dessa 
"imagem de política pública", tomando como base a Teoria do Equilíbrio Pontuado desenvolvida 
por Frank Baumgartner e Bryan D. Jones. Mediante a entrevista com tomadores de decisão da área 
e análise documental, o estudo sustenta que imagens de política pública podem impactar a 
estabilidade do status quo em um subsistema de política pública, trazendo mudanças nas políticas 
públicas. Entretanto, mecanismos de dependência de trajetória podem limitar o alcance dessas 
mudanças. O PNPB, 10 anos depois de sua implementação, baseia-se na monocultura da soja como 
principal matéria-prima, como já ocorrera com o PROALCOOL em relação à cana-de-açúcar. 
 
 
 
Marcio Gomes de Sá (Ufpe) GT41  
 
Filhos das feiras: heranças e reconfigurações disposicionais no Agreste pernambucano 
A região político-geográfica denominada de Agreste pernambucano vem sendo conformada por 
mudanças e continuidades ao longo das últimas décadas. Foi neste contexto que pessoas viveram a 
infância, a adolescência ou mesmo o início da vida adulta em meio a atividades agrícolas, de feiras 
de rua, de pequenos comércios familiares e/ou mesmo em fabriquetas domésticas, criaram e ainda 
hoje levam adiante negócios de produção e comercialização de confecções, em sua maioria 
informais. Este trabalho se propõe apresentar parte dos resultados de uma tese sobre tais 
personagens e seus negócios. Em particular, aqueles relativos ao modo como a dinâmica contextual 
local é culturalmente incorporada por eles (os filhos das feiras) em termos disposicionais 
(Bourdieu). Dentre tais resultados, destacam-se: (a) a caracterização de um habitus feirante 
portador de heranças da história coletiva local; (b) a elaboração de tendências de manutenção e 
mudanças disposicionais relacionadas a esta dinâmica contemporânea agrestina; e (c) uma 
compreensão do que está em jogo quando se cria e se evolui um negócio de confecções naquele 
contexto.  
 
 
 
Marcio Rogério Silva (UFGD) GT35  
 
A trajetória social dos presidentes do Banco Central e seus dirigentes: convergências e distensões 
Foram analisados os capitais, com base em Bourdieu, dos presidentes, dirigentes de política 
monetária e econômica do Banco Central do Brasil, na busca por convergências e distensões com 
respeito a dados analisados sobre o tripé macroeconômico: taxa de juros, inflação e câmbio. Para 
os casos dos três governos analisados no período de 1995 a 2014, a nomeação dos presidentes e 
dirigentes são compreendidos na ideia de compartilhamento de crenças com base em Douglas 
(1998) e acerca da gramática moral, com base em Charles Taylor, evidenciada nos capitais dos 
agentes, os quais sofrem outros constrangimentos oriundos da dominação simbólica das finanças, 
expressas por regulamentos da economia e das finanças e por práticas performativas, com base em 
Mackenzie, constitutivos da constelação de interesses do mercado. Verificou-se com a 
prosopografia dos dirigentes que as políticas econômicas de 2003 a 2014 são convergentes a um 
perfil mais misto (heterodoxia e ortodoxia) dos capitais dos dirigentes, ao passo que de 1995 a 2002 



há uma convergência mais homogênea rumo à ortodoxia. Contudo, nota-se um contramovimento 
para pressionar a volta da "velha inércia" cognitiva em 2015.  
 
 
 
Marco Antonio Ribas Cavalieri (UFPR), Renato Monseff Perissinotto (UFPR), Eric Gil Dantas (UFPR) 
GT13  
 
O poder do mainstream econômico: uma análise do perfil dos diretores do Banco Central do 
Brasil nos governos do PSDB e do PT 
Este artigo faz uma análise da trajetória profissional e dos backgrounds educacionais dos diretores 
do Banco Central do Brasil que serviram no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (1995) 
até o término do primeiro mandato de Dilma Rousseff (2014). O trabalho apresenta duas 
novidades. Primeiro, a elaboração de um banco de dados inédito sobre os currículos dos 39 
diretores que atuaram nos governos no período mencionado. Segundo, a utilização da literatura em 
metodologia da Economia para a caracterização dos backgrounds educacionais dos diretores com 
formação em Economia. Os resultados mais gerais apontam para uma diferenciação entre o tipo de 
diretor recrutado para as diretorias envolvidas com decisões de política econômica e para aquelas 
com questões organizacionais do banco. Entretanto, não há diferença significativa entre o tipo 
escolhido pelos governos do PSDB e do PT. 
 
 
Marcos Verissimo (UFF) GT05  
 
Escola, quartel e faculdade: um relato etnográfico sobre a construção de novas tecnologias sociais 
a partir da constituição da carreira do tecnólogo em segurança pública (UFF-CEDERJ) 
Esta proposta se estrutura em torno da ideia de descrever interpretar a implementação, a partir do 
primeiro semestre de 2014, da graduação à distância para a obtenção do título de tecnólogo em 
segurança pública, oferecido pela Universidade Federal Fluminense (UFF) através do Consórcio 
CEDERJ, que reúne várias universidades públicas fluminenses para oferta de cursos de graduação à 
distância. No caso do curso de tecnólogo em segurança pública, criado para atender a uma 
demanda da Secretaria Estadual de Segurança do Rio de Janeiro, os alunos são 100% oriundos dos 
quadros profissionais das instituições fluminenses ligadas ao assim chamado "sistema de segurança 
pública" (policiais militares, policiais civis, guardas municipais etc.). Participei de sua 
implementação, primeiro elaborando material didático, e atualmente auxiliando a coordenação nos 
polos onde acontecem as tutorias. O relato etnográfico desta experiência é a matéria prima para a 
presente proposta de análise das possibilidades da produção e difusão de novas tecnologias sociais 
para o emprego nas políticas públicas de segurança.  
 
 
 
Marcos Aurélio Lacerda da Silva (Iesp/Uerj) GT40  
 
O nível social do Ser como o nível humano do Ser: a sociologia e a episteme da modernidade  
A nossa proposta é apresentar as relações de afinidade entre a sociologia e a episteme da 
modernidade, seguindo de perto as reflexões do filósofo Michel Foucault, mais especificamente a 
sua arqueologia das ciências humanas. É com base nela que procuraremos mostrar que alguns dos 
principais conceitos e pressupostos epistemológicos da sociologia, como o conceito de "sociedade" 
e o da autonomia analítica do "social" como objeto e fundamento do saber sociológico, são uma 



derivação do princípio regulador da episteme da modernidade: o homem duplo empírico-
transcendental. 
 
 
Marcos Cesar Alvarez (USP), Thiago Rodrigues Oliveira (USP) GT01 
 
Pastas e prontuários do “Complexo do Tatuapé” (São Paulo/SP – 1990 -2006): alterações nos 
padrões da justiça juvenil após o ECA 
A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 alterou o tratamento jurídico 
oferecido aos adolescentes em conflito com a lei. As medidas socioeducativas passaram a se 
restringir a autores de ato infracional – e as unidades de internação a crimes ocorridos com 
violência ou grave ameaça. Partindo do banco de dados de pastas e prontuários do 'Complexo do 
Tatuapé', constituído a partir de um convênio firmado entre o NEV-USP e a Fundação CASA (SP), 
testamos a hipótese de que a justiça juvenil vem se aproximando da lógica de funcionamento da 
justiça penal tradicional. Propomos, assim, três modelos logísticos que operacionalizam 
diferentemente o tratamento dos anos entre 1990 e 2006, sempre tendo a aplicação da internação 
como variável dependente e fatores associados ao crime e ao réu como independentes. Os 
resultados indicam que, conforme os anos se passam, mais significativos (substantiva e 
estatisticamente) ficam os coeficientes de infrações como roubo e homicídio, ao passo que fatores 
individuais perdem força. Concluímos que a justiça juvenil após o ECA vem se alterando 
progressivamente, se aproximando de um modelo de justiça penal tradicional. 
 
 
Marcos Otavio Bezerra (UFF) GT13  
 
A domesticação do Estado. Política e presentes na relação entre elites econômicas e 
administrativas 
Este trabalho analisa formas de atuação da Construtora Odebrecht junto à administração pública 
com o propósito de viabilizar seus negócios econômicos. Geralmente denunciadas como irregulares 
quando tornadas públicas, estas formas de atuação, e os julgamentos efetuados sobre elas, 
permitem refletir sobre práticas ilegais e irregulares de elites econômicas e políticas. Para isso, 
baseio-me em observações etnográficas efetuadas nos anos 90 no Congresso Nacional e em 
documentos da Construtora reunidos por uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Dou atenção a 
dois conjuntos de práticas: o primeiro se institui em torno de concepções e práticas políticas 
relativas ao trabalho de representação política e o segundo, em torno da troca ritual de presentes. 
Sugiro que tanto os laços políticos quanto os brindes são recursos utilizados por empregados da 
Construtora em suas interações com os agentes do Estado. Penso que o uso destes recursos sociais 
pode ser interpretado como uma espécie de domesticação da burocracia estatal, uma vez que visa 
promover uma recusa à impessoalidade e à racionalidade da burocracia. 
 
 
 
Marcos Pereira Rufino (Unifesp) GT07  
 
Desenvolvimentismo e Igreja Católica no Brasil: ecoteologia e oposição pastoral às grandes obras 
de infraestrutura  
Ao longo das últimas duas décadas, a Igreja Católica no Brasil vem se aproximando de uma certa 
narrativa político-ecológica dos problemas contemporâneos no país antes circunscrita a certos 
segmentos do ativismo ambientalista.  Neste trabalho, procuramos demonstrar como a 



incorporação crescente à agenda pastoral de um repertório de temas vinculados à "proteção da 
natureza" vem resultando na emergência de novas  modalidades de conflito e tensão entre o 
episcopado, por meio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e o Estado brasileiro, como 
também em novas formas de aliança e composição política entre pastorais católicas e movimento 
ambientalista e populações atingidas por grandes empreendimentos de infraestrutura. Estes 
conflitos podem ser observados nos confrontos recentes em decorrência de grandes obras 
patrocinadas pelo Estado, como a transposição do Rio São Francisco, a construção de grandes 
usinas hidrelétricas (como a de Belo Monte, Jirau/Santo Antônio e Teles Pires), ou mesmo a 
ampliação da malha ferroviária nacional (como as ferrovias Norte-Sul, Transnordestina, Fiol e 
Transcontinental). 
 
 
 
Marcos Santana de Souza (UFS) GT33  
 
O batom como “arma”: identidade e usos da imagem feminina na Polícia Militar de São Paulo 
Este trabalho analisa os usos da imagem feminina na Polícia Militar de São Paulo e o papel que a 
instituição exerce, a partir de distintas formas de regulação, sobre a experiência de homens e 
mulheres na atividade policial. Destacam-se como fontes de pesquisa documentos (ofícios, 
panfletos, manuais de cursos, recortes de jornais entre outros), entrevistas com policiais militares 
masculinos e femininos de diferentes círculos hierárquicos, bem como etnografia do cotidiano da 
corporação e de alguns de seus principais eventos e solenidades, a exemplo do Aniversário da 
Polícia Feminina e de formaturas na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. A partir da análise 
dos discursos e práticas desenvolvidas pela/na corporação policial paulista, o estudo evidencia as 
relações entre gênero, corpo e sexualidade, bem como as diferentes experiências que marcam o 
feminino no contexto policial militar paulista. 
 
 
 
Marcus Abílio Gomes Pereira (UFMG), Natália Guimarães Duarte Sátyro (UFMG) GT04  
 
Os deputados federais brasileiros e a apropriação da internet  
Os avanços tecnológicos nas áreas de comunicação e informação, promovidos inicialmente pelo 
advento da internet, e posteriormente com o desenvolvimento das plataformas sociais digitais, 
abriu um universo de possibilidades interativas entre representados e representantes. Estas 
ferramentas digitais podem colaborar para uma maior transparência das ações promovidas pelos 
parlamentares, além de favorecer a troca argumentativa entre estes e os cidadãos. O presente 
artigo tem por objetivo analisar as formas de apropriação de sites, blogs e algumas das principais 
plataformas sociais digitais existentes (Facebook, Youtube, Twitter e Flickr) por parte dos 513 
deputados federais da 54ª legislatura (2011 a 2015). Para tanto, um conjunto de variáveis sociais, 
econômicas e políticas foram apropriadas, de forma a colaborarem na interpretação do uso destas 
tecnologias.  
 
 
 
Marcus André de Souza Cardoso da Silva (Unifap) GT37  
 
Justiça e direitos na perspectiva dos moradores de duas favelas cariocas 



Ainda que determinadas insatisfações provenientes do tratamento dispensado aos policiais 
expressem demandas por respeito aos direitos de cidadania, configurando-se desta forma numa 
demanda por consideração dos aspectos normativos do direito, elas só podem ser devidamente 
compreendidas se atentarmos para sua dimensão simbólica. Foi isso que me dei conta 
acompanhando a relação entre os policiais militares e moradores das favelas do Cantagalo e Pavão-
Pavãozinho. As narrativas destes moradores, ao mesmo tempo em que apresentam diversas 
queixas em relação aos policiais, revelam concepções de direitos e justiça baseados em categorias 
locais. Através destas categorias os moradores falam de suas expectativas sobre o desejo de 
mudança das relações com a polícia e demandas por respeito e reconhecimento dos seus direitos. 
 
 
 
Marcus Vinicius Taques Arruda (Ufpe), André Valente do Couto (Ufpe), Thiago Augusto de Oliveira 
Marinho Ferreira (Ufpe) GT16  
 
O preço do poder: financiamento de campanha e voto no Brasil (2014)  
Qual o efeito do financiamento sobre os resultados eleitorais? Este trabalho analisa a influência dos 
gastos de campanha sobre os votos recebidos para todos os cargos eletivos em 2014 no Brasil. O 
desenho de pesquisa combina estatística descritiva e multivariada (regressão linear, Poisson e 
análise de cluster) para examinar informações secundárias coletadas no sítio eletrônico do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). Os resultados indicam que: (1) a receita exerce efeito positivo sobre a 
quantidade de votos e (2) o impacto da receita sobre os votos é maior para candidatos desafiantes. 
 
 
 
Maria Aparecida Azevedo Abreu (UFRJ), Maria Ligia Ganacim Granado Rodrigues Elias (UEM) GT10  
 
Republicanismo, feminismo e desigualdade: ampliando o conceito de liberdade como não 
dominação 
A relevância da concepção de liberdade como não dominação da teoria republicana de Philip Pettit 
para a teoria feminista já foi reconhecida por teóricas como Anne Phillips. No entanto, se a 
liberdade como não dominação, tal como formulada por Pettit, é útil para identificar e legitimar 
ações estatais destinadas a combater situações de subordinação e dependência das mulheres em 
relação aos homens, ela não parece ser um referencial suficiente para ações estatais voltadas ao 
combate às desigualdades entre homens e mulheres que se apresentam de forma mais difusa, 
como desigualdades de oportunidades, salariais e de direitos decorrentes da autonomia individual. 
Buscando abarcar estas situações e reconhecendo o potencial referencial normativo da liberdade 
como não dominação, o propósito deste trabalho é ampliar tal conceito, de forma a constituí-lo 
como um referencial a legitimar a atuação do Estado no combate a formas difusas de desigualdade. 
Com tal propósito, serão traçados, também, elementos que caracterizam a dominação que as 
desigualdades entre homens e mulheres expressam.  
 
 
 
Maria Aparecida Bridi (UFPR), Mariana Bettega Braunert (UFPR) GT41  
 
O trabalho e as formas de contratação dos desenvolvedores de software em Curitiba e Região 
Em um contexto marcado pelo crescimento dos postos de trabalho relacionados ao processamento 
da informação, o artigo analisa o trabalho e as formas de contratação dos desenvolvedores de 



software de Curitiba e Região. Levando em conta que se trata de um trabalho emblemático da 
produção de natureza imaterial, nosso ponto de partida teórico são as teses sobre o “trabalho 
imaterial”, que veem nesse tipo de produção um potencial político e econômico emancipador e de 
superação do capitalismo. Na pesquisa empírica realizada, na qual entrevistamos trabalhadores 
empresários da indústria de software, encontramos um trabalho que mescla elementos típicos do 
modo de produção taylorista-fordista com elementos toyotistas de gestão da força de trabalho. Ele 
é caracterizado, ainda, por formas flexíveis de contratação de mão de obra, tais como a contratação 
de trabalhadores como pessoa jurídica, “CLT Flex” ou através de cooperativa de trabalho. Essas 
constatações, em conjunto, indicam que o trabalho que envolve alta tecnologia e qualificação 
apresenta-se com relações de emprego disfarçadas, cuja lógica é capitalista, e não contempla uma 
política economicamente subversiva.  
 
 
 
Maria Caramez Carlotto (UFABC), Sylvia Gemignani Garcia (USP) GT25  
 
O Brasil como “terreno de experimentação” da accountabillity universitária? A atuação do 
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (1966-1987) 
Na literatura contemporânea sobre a transformação do ensino superior existe um forte consenso 
de que a expansão do saber gerencial foi um dos principais fatores que alterou a sua organização 
interna. No caso do Brasil, são muitos os trabalhos que, seguindo essa percepção geral, apontam a 
estreita relação existente entre as políticas ditas “neoliberais” implementadas a partir de 1980 e a 
modernização gerencial difundida no país a partir de acordos de cooperação com os EUA durante 
os anos 1950 e 1960. No entanto, esses trabalhos, em geral, falham ao mostrar, de modo mais 
concreto, como se dá a relação entre esses dois momentos da história das políticas educacionais do 
país. O objetivo do presente trabalho é contribuir para a compreensão dessa relação usando, como 
ponto de partida, a análise de Yves Dezalay e Brynat Garth sobre como a América Latina funcionou, 
nos anos 1950 e 1960, como um “terreno de experimentação” de políticas que viriam a se difundir 
mundialmente nos anos 1980 e 1990. Para tanto, tomamos como objeto o Conselho de Reitores de 
Universidades Brasileiras entre a sua criação, em 1966, e a realização do Encontro Internacional 
sobre Avaliação de Ensino Superior, em 1987. 
 
 
 
Maria Carolina Vasconcelos Oliveira (USP) GT02  
 
O lugar dos independentes: práticas e representações de independência a partir da observação 
do "novíssimo" cinema brasileiro 
Esta comunicação está embasada em minha tese de doutorado, recém defendida junto ao 
Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Tomando como objeto a produção 
cinematográfica que vem sendo caracterizada como o "novíssimo" cinema brasileiro – uma 
produção feita por jovens realizadores, com baixos orçamentos e em estruturas organizacionais 
menos especializadas e hierárquicas, que passa a ganhar reconhecimento público no país no fim da 
primeira década do século XXI –, a tese buscou, além de situar esse grupo de novos produtores no 
grande campo do cinema nacional, contribuir para uma discussão sobre produções 
culturais/artísticas do tipo independente. A partir da observação do caso do cinema, foi construída 
uma categoria de independência que pode ser utilizada para refletir sobre outros contextos de 
produção simbólica. Nesta proposta, pretendo, trazendo elementos do estudo de caso do 



novíssimo cinema, apresentar essa categoria e o caminho desenvolvido para compreender este 
lugar dos independentes nos campos de produção cultural. 
 
 
 
Maria Celeste Mira (PUC/SP) GT02  
 
Entre a beleza do morto e a cultura viva: mediadores da "cultura popular" na São Paulo da virada 
do milênio 
Contemporaneamente, em situação de mundialização da cultura, vivemos um momento novo na 
história das apropriações do conjunto de práticas ao qual se convencionou denominar “cultura 
popular”. O objetivo da exposição é apresentar, em linhas gerais, os resultados obtidos na tese de 
livre-docência defendida sob o mesmo título na PUC/SP em 2014, cujo objetivo foi investigar em 
que medida as ações e representações vinculadas a essa noção, surgidas a partir de meados dos 
anos 1980, transformaram-na mais uma vez. Partindo do princípio de que o conceito de “cultura 
popular” foi formulado por intelectuais, enquanto mediadores simbólicos entre as classes 
populares e outros grupos de interesse, a metodologia adotada foi o estudo de agentes culturais 
envolvidos com a questão, a saber: os folcloristas, as ONGs, os gestores culturais do Estado e os 
grupos informais da cidade de São Paulo. Após o exame detalhado das produções e crenças dos 
novos intelectuais da cultura popular, concluiu-se haver mudanças importantes em relação ao 
período folclorista, embora vários traços do velho conceito resistam ao tempo e mesmo se 
fortaleçam com sua associação à causa da “diversidade cultural”. 
 
 
 
Maria Clara Gabriel de Oliveira (USP) SPG05 
 
Primeiras notas sobre a difusão de um programa de transferência monetária a partir do Brasil: o 
caso do Livelihood Empowerment Against Poverty do Gana 
No decorrer dos últimos anos assistimos a uma rápida disseminação dos programas de 
transferência monetária em países em desenvolvimento. O Programa Bolsa Família brasileiro 
tornou-se um modelo de transferência monetária, tendo servido de inspiração para a adoção de 
políticas semelhantes noutros contextos. Este trabalho propõe contribuir para o entendimento de 
como se opera o processo de difusão de uma política pública. Para tanto, proceder-se-á à análise do 
programa Livelihood Empowerment Against Poverty do Gana, fortemente influenciado pela 
experiência brasileira em matéria de transferências monetárias. Serão analisados os canais de 
difusão, os atores que nela participam e as suas motivações e que fatores favorecem o processo. 
 
 
 
Maria Cristina Oliveira Souza (Unicamp) GT05  
 
Sistemas de inovação dos países nórdicos: análise das instituições que promovem o 
desenvolvimento de políticas e projetos no campo da ciência e tecnologia (C&T) 
O presente trabalho busca caracterizar a evolução dos Sistemas de Inovação presentes nos 
seguintes países: Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia, que compõem o grupo de países 
chamados nórdicos, localizados na região da Europa setentrional e do Atlântico Norte, buscando 
compreender, através das evoluções de suas instituições, quais foram as condições políticas e 
sociais e as transformações econômicas que possibilitaram que estes países — que até a Segunda 



Guerra Mundial (1939-1945) eram considerados predominantemente agrários e pouco 
desenvolvidos — construíssem uma estrutura produtiva com elevado dinamismo. Atualmente, esse 
grupo de países está entre os que mais investem em tecnologia, externalizando o conhecimento em 
todas as áreas das suas economias, possibilitando o crescimento social e o manejo eficaz dos seus 
recursos naturais. 
 
 
 
Maria da Gloria Bonelli (Ufscar) GT37  
 
Os despachantes documentalistas e a ressignificação do profissionalismo como dispositivo moral 
O trabalho aborda os despachantes documentalistas e os embates morais que enfrentam, à luz de 
sua trajetória profissional, das mudanças em suas atividades, dos significados que adquiriram nesse 
contexto, e como se situam nele para construir uma imagem coletiva distinta. Desde o Império, o 
grupo atua como intermediário entre os cidadãos e os órgãos públicos para a obtenção de 
documentos. Com a terceirização desses serviços para o Poupatempo, devido ao processo 
globalizante de acesso à cidadania documentada, o mercado da intermediação perdeu sua 
atribuição, sendo acompanhando da condenação moral do "jeitinho" no despacho de documentos. 
Contrapondo-se à fragilidade social e à imagem de trabalho sujo, os despachantes mobilizam 
repertórios como o dispositivo moral do profissionalismo e o poder dos conselhos estaduais e 
federal. Internamente, travam lutas concorrenciais sustentadas pela judicialização dos conflitos e 
pelas acusações mútuas entre os grupos envolvidos nas disputas. A pesquisa se baseia em fontes 
documentais primárias e secundárias, em um survey com 107 despachantes de cidades paulistas e 
em entrevistas qualitativas com lideranças profissionais do estado. 
 
 
 
Maria do Carmo Rebouças dos Santos (UNB) SPG05 
 
A cooperação Sul-Sul brasileira analisada à luz da teoria da policy transfer 
O atual trabalho pretendeu investigar os aspectos políticos e institucionais da Cooperação Sul-Sul - 
CSS no Brasil a partir da análise do projeto de cooperação entre o Brasil e a Guiné Bissau na área de 
registro civil de nascimento, entre os anos de 2008 e 2011. Utilizando o referencial teórico da policy 
transfer de Dolowitz e Marsh, a pesquisa buscou responder a questões como conceito, motivações 
e fatores que explicam o fenômeno da CSS, assim como suas características, como se 
operacionaliza, atores que se engajam em cooperação, o que é transferido na cooperação, 
tipologias, o que restringe e facilita a cooperação e em que medida a cooperação alcança os 
resultados esperados. Dentre outros achados, a pesquisa comprovou a possibilidade da ocorrência 
de processos de transferência de políticas de um ambiente para outro, mesmo em situações de 
assimetria institucional, política e de outra natureza. Essa evidência pode ser uma grande 
contribuição para discussões futuras sobre a policy transfer.  
 
 
 
Maria do Socorro Sousa Braga (Ufscar), Priscilla Leine Cassotta (Ufscar), Gustavo Reis Sabbag de 
Souza (Ufscar) GT27  
 
Partidos e atuação na política local: autopercepção de vereadores  



O principal objetivo deste artigo é investigar qual é a relação entre os partidos políticos e a atuação 
dos vereadores. Para isso serão examinados três aspectos cruciais dessa relação: na carreira 
política, na disputa eleitoral e no Legislativo local. Defendemos a hipótese de que quanto maior o 
vínculo do vereador com a estrutura organizacional partidária mais essa atuação se orienta pelos 
ditames defendidos pelo partido. O contrário deve ocorrer nos casos em que o vereador tem fracos 
laços com a estrutura organizacional pela qual se elegeu. Para checar essas hipóteses será usado o 
banco de dados produzido pelo projeto temático Organização e funcionamento da política 
representativa no Estado de São Paulo (1994 e 2014), financiado pela Fapesp.  
 
 
 
Maria Eduarda de Andrade e Sousa (UEPB) SPG17 
 
O Brasil na agricultura moçambicana: cooperação Sul-Sul ou land grabbing?  
A presente pesquisa aborda o papel do Brasil na agricultura de Moçambique com o objetivo de 
ponderar em que medida as iniciativas brasileiras no setor agrícola do país refletem, na prática, o 
discurso da Cooperação Sul-Sul ou se deveriam, antes, ser consideradas como manifestações do 
fenômeno land grabbing. Para tanto, foram estudados alguns projetos brasileiros de cooperação 
agrícola em marcha em Moçambique, com destaque para o programa ProSavana, uma iniciativa 
trilateral de cooperação entre Brasil, Japão e Moçambique, que tem sido fortemente criticado por 
prever a reprodução do modelo do agronegócio do cerrado em Moçambique e aquisição de terras 
por investidores estrangeiros. Não obstante o alarde em torno de supostas aquisições de terras em 
Moçambique por parte de investidores brasileiros na esteira do ProSavana, ainda é cedo para 
afirmar se o programa é uma manifestação do fenômeno transnacional de “apropriação de terras”, 
uma vez que ainda não foi divulgado nenhum contrato brasileiro de arrendamento de terra em 
Moçambique como consequência do programa. Palavras-chave: cooperação Sul-Sul, Land grabbing, 
cooperação Brasil-África, ProSavana. 
 
 
 
Maria Fernanda Lombardi Fernandes (Unifesp) GT28  
 
A análise política de Azevedo Amaral na revista Novas Diretrizes 
O objetivo do texto aqui apresentado é empreender a análise da revista Novas Diretrizes, fundada 
em 1938, entendida como um espaço de divulgação e debate construído por Azevedo Amaral: sua 
presença foi determinante em todo o período em que a revista existiu, pautando os assuntos e 
temas trabalhados, bem como escolhendo os articulistas colaboradores e, ao mesmo tempo, 
escrevendo textos para todos os números editados. A revista chegou ao fim justamente no ano em 
que seu editor faleceu, 1942. Neste texto, especificamente, busco analisar os editoriais sobre 
política nacional e internacional, assinados por ele. 
 
 
 
Maria Juliana Konigame (USP) GT03  
 
Classe e etnia: marcadores de classe social a partir da terminologia étnica nipo-brasileira 
O presente trabalho teve como objetivo o estudo de uma comunidade étnica nipo-brasileira e o 
impacto do movimento decasségui (movimento migratório dos nipo-brasileiros em busca de 
trabalhos não qualificados no Japão), com o enfoque na questão terminológica e seus usos como 



forma de diferenciação de classe social. Nesse sentido, observou-se que os grupos internos à 
comunidade nipo-brasileira possuem terminologias próprias que provam a existência de tensões e 
diferenças internas que formam o todo conhecido como comunidade nipo-brasileira. As tensões 
dentro da comunidade étnica foram exploradas através de marcadores de pertencimento a uma 
determinada classe social no Brasil que são reproduzidos nas fábricas japonesas que empregam 
nipo-brasileiros. Dentro desse contexto também foram explorados os conflitos de adaptação a 
estilos de vida e consumo quando se migra de um país para outro e a adaptação às novas classes 
sociais dependendo do país em que o indivíduo se encontra. 
 
 
 
Maria Luiza Ferreira de Oliveira (Unifesp) GT17  
 
O Exército, a circulação e a ocupação – projetos de construção da unidade nacional na segunda 
metade do século XIX  
O médico militar baiano Sacramento Blake foi em 1856 para Alagoas, onde ficou por 10 anos 
cuidando dos soldados e gerenciando o hospital. Ali, no quartel erguido em frente ao mar, além de 
tratar dos doentes, escreveu relatórios refletindo sobre a organização do Exército, criticando a 
excessiva circulação dos soldados pelo país. Assim como ele, outros letrados engajaram-se no 
serviço público e participaram de debates sobre a administração. Esse é o período conhecido como 
de "consolidação" do Estado. Mas, afinal, como se deu, concretamente, essa consolidação? Qual o 
papel do Exército nesse processo? A disputa política ainda era forte, e um dos modos de enfrentar 
o delicado problema da pacificação foi instalar Colônias militares por diversas províncias, buscando 
concretizar a posse do território. Essa colonização interna foi feita inspirada nos projetos coloniais 
do século XIX e na experiência que tinham do país. Tecer a unidade significou nessa época pelo 
menos dois esforços: fazer os homens circularem pelas províncias (soldados, engenheiros, oficiais) e 
ao mesmo tempo enraizar aqueles que teimavam em viver em outro tempo, convertendo-os para a 
agricultura e para o mercado. 
 
 
 
Maria Raquel da Cruz Duran (USP) GT02  
 
Padrão que conecta: a pintura e os modos de relacionar entre os Kadiwéu 
O presente trabalho se propõe a compreender quais as relações que a arte, especificamente a 
pintura, possibilita aos Kadiwéu. A pintura é a forma por excelência de expressão artística deste 
povo, sendo que seus padrões comunicam o Ser/Estar Kadiwéu. Tanto como veículo de 
relacionamentos, estabelecendo mediações, quanto como produtora do relacionar-se, possuindo 
agência, observamos que a pintura Kadiwéu é relacional. Assim sendo, objetivamos o 
entendimento das relações que estes padrões pictóricos constroem, pautados na antropologia da 
arte e na observação participante. O trabalho se justifica em razão de que, por um lado, há uma 
demanda antropológica de pesquisa da arte entre os Kadiwéu, buscando recuperar, ou mesmo 
ampliar as informações sobre sua arte, dentro e fora da aldeia, e por outro, um pedido da própria 
comunidade indígena que visa dar continuidade à valorização do saber artístico de seu povo pelas 
futuras gerações. Considerando que parte significativa das artistas habitam a aldeia Alves de Barros, 
situada no município de Porto Murtinho/ Mato Grosso do Sul, bem como a maioria da população 
indígena Kadiwéu, a pesquisa de campo se dará nela.  
 
 



 
Maria Simone Euclides (UFPI) SPG18 
 
Trajetórias profissionais de mulheres negras doutoras e professoras universitárias: uma discussão 
para além da meritocracia  
O presente artigo é parte de uma pesquisa de doutorado que se encontra em andamento, cujo 
objetivo é identificar a trajetória profissional de mulheres negras doutoras e professoras 
universitárias que atuam no estado do Ceará. Objetivamente, nessa pesquisa busca se 
compreender se racismo institucional e gênero interferem em suas trajetórias profissionais, ou 
quais os desafios encontrados para se legitimarem no espaço acadêmico e científico. A metodologia 
adotada parte de uma pesquisa qualitativa mediante a realização de entrevistas semiestruturadas 
junto às professoras negras identificadas nas instituições públicas federais e estaduais que atuam 
no estado do Ceará. Dentre os principais resultados encontrados, destaca-se que marcadores de 
classe, gênero e raça encontram-se associados tanto em suas trajetórias pessoais quanto na 
trajetória profissional. Mesmo desafiando a ordem aparentemente natural dos “lugares” e “papéis 
sociais”, cotidianamente, racismo e sexismo aparecem de forma camuflada e disfarçada de 
discursos de meritocracia e competência.  
 
 
 
Maria Vitória de Almeida (Unicamp) GT06  
 
Ativismo político no Brasil 
Este trabalho tem como objetivo analisar a participação política brasileira convencional e não 
convencional, no período de 1989 a 2014. A pergunta subjacente a esta pesquisa é se houve 
mudanças no padrão de comportamento político dos cidadãos, após o país completar mais de duas 
décadas de experiência democrática. Consideramos que a estabilidade do funcionamento das 
instituições democráticas impacta positivamente no fortalecimento da participação política 
ampliada a várias dimensões. Nesse sentido a hipótese desta pesquisa é de que o contexto de 
estabilização democrática influencia na forma com a qual os indivíduos interagem com o sistema 
político, possibilitando que estes expressem repertórios de ação cidadã mais crítica. Para realizar 
esta análise longitudinal, com o objetivo de focalizar as percepções sobre o regime, e a relação da 
participação convencional e não convencional dos cidadãos, a pesquisa utilizará uma série de 
surveys nacionais aplicados entre 1989 a 2014.  
 
 
 
Mariah Lança de Queiroz Casséte Quintal (UFMG) GT10  
 
Democracia e novos começos: o problema fundacional da política e a legitimidade democrática 
A teoria democrática demonstra vigor nos debates sobre representação, justiça e participação. 
Porém, tais discussões ignoram frequentemente a ideia de constituição do demos, ou seja, uma 
reflexão sobre os fundamentos de legitimidade do corpo democrático. Pensar a soberania é 
entender as origens de processos de inclusão e exclusão social, bem como das demandas por 
reconhecimento. Nesse trabalho, proponho uma análise da ideia de soberania no âmbito da teoria 
política para revelar as articulações possíveis entre tal categoria e o momento constituinte de 
fundação do demos. Os momentos constituintes não podem ser pensados nos mesmos termos da 
atividade política corriqueira, pois além dos princípios que conferem unidade política, abarcam a 
possibilidade dos princípios de igualdade e inclusão como fundamentos da experiência coletiva. 



Incluir o constitucionalismo na análise sobre os parâmetros democráticos é importante por 
considerar o fluxo dos princípios e contradições que se reproduzem na vida coletiva, além de 
abarcar as tensões do político em seu sentido mais fundamental. Por fim, essa análise incorpora o 
dilema que se recoloca na contemporaneidade entre unidade e pluralidade. 
 
 
 
Mariana Alves da Cunha Kalil (UNB), Felipe Cordeiro de Almeida (Unila) GT11  
 
Democracia e poder brando de Brasil e Venezuela no pós-2010 
Esta contribuição debruça-se sobre a possibilidade de haver relações de causalidade entre a 
diminuição do poder brando de Brasil e de Venezuela no pós-2010 e as tendências políticas, 
econômicas e sociais menos estáveis nestes Estados, a partir do ressurgimento, nas eleições de 
2010, das forças profundas que representam a perenidade da tradição social de violência, 
desigualdade social e desconfiança nas instituições políticas das referidas democracias. Analisam-
se, comparativamente, o exercício de poder brando do Brasil e da Venezuela entre 2003 e 2014, 
bem como os elementos políticos, econômicos e sociais que relacionam a estabilidade democrática 
de ambos os países aos valores políticos por eles propagados em suas ações externas e a 
autoridade moral, ao lado da legitimidade auferidas por esse engajamento brando. Conclusões 
emergem que apontam à propensão da política externa americana em condenar determinadas 
práticas como antidemocráticas como essencial para a mitigação do poder brando da Venezuela, 
enquanto as variáveis domésticas brasileiras teriam maior potencial explicativo para a diminuição 
de seu poder brando no pós-2010. 
 
 
 
Mariana de Oliveira Lopes Vieira (Unicamp) GT11  
 
A experiência da democracia participativa e protagônica na Venezuela 
Este trabalho tem como objeto a democracia participativa e protagônica levada a cabo na 
Venezuela durante o governo Chávez. Buscaremos desenvolver um trabalho que analise as 
principais dimensões políticas e sociais do governo Chávez, os avanços e limites deste governo e, 
com isso, contribuir com uma análise crítica sobre o país. Ademais, com este trabalho esperamos 
demonstrar a experiência de democracia na Venezuela por meio da participação das classes 
populares na tomada de decisões. Estas participações se dão por meio dos referendos: consultivo, 
aprobatório, ab-rogatório e revocatório; dos plebiscitos, das organizações de bairro etc. 
Procuraremos com isso compreender em que medida este modelo pode contribuir com a 
construção da democracia na região. 
 
 
 
Mariana Gravina Prates Junqueira (PUCSP) GT31  
 
A área cultural caipira e conflitos socioambientais: o caso do Parque Estadual da Serra do 
Papagaio, sul de Minas  
O foco do artigo é o conflito socioambiental estabelecido com a instalação da Unidade de 
Conservação, Parque Estadual da Serra do Papagaio (PESP) e a comunidade tradicional caipira, 
situados na Serra da Mantiqueira. Essas comunidades tradicionais têm uma reprodução 
sociocultural relativamente isolada e, apesar de terem conquistado o direito de permanência em 



seus territórios, isso raramente acontece. As unidades de conservação que não permitem a 
habitação tem sido alvo de grandes problemas para as populações rurais no Brasil e no mundo; as 
unidades são criadas autoritariamente, as populações são deslocadas e vistas como grandes 
inimigas ao desenvolvimento; nessa região, o modelo se reproduz. Entretanto no ano de 2012 
houve a proposta de redefinição dos limites do Parque que contou com um modelo participativo de 
consulta à população e a constituição de um Consórcio de Ecodesenvolvimento, que integra as 
prefeituras do entorno. Essa gestão participativa tem se mostrado inovadora. Entretanto não 
conseguiu solucionar os conflitos que permanecem na região. A nova demarcação não foi aprovada 
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e os conflitos na área cultural caipira persistem.  
 
 
 
Mariana Tonussi Milano (Unesp) SPG01 
 
A construção social do mercado colaborativo de software livre durante o Governo Lula: agentes, 
estratégias e discursos 
O tema da inclusão digital tem crescido em importância para a inclusão social na medida em que a 
relação entre tecnologia e sociedade torna-se cada dia mais complexa. Durante o Governo Lula 
diversos esforços foram reunidos na defesa do uso do software livre tanto no setor público como 
em diversos programas de inclusão social. Em um estudo sociológico e histórico, buscamos 
apresentar que a agenda do software livre é resultado de uma rede de agentes sociais, políticos, 
técnicos e educadores. Tenta-se traçar a história dessa mobilização e mostrar como esses agentes 
sociais mobilizados trouxeram as condições para transformações institucionais que contradizem a 
tese dita neoliberal. O movimento software livre brasileiro se mostrou, comparado com seus 
equivalentes internacionais, como de grande eficácia: articulou-se com partidos e políticos tanto 
em nível local como nacional, mostrando-se influente a ponto de ver atendidas certas demandas; 
alguns de seus membros obtiveram cargos técnicos e administrativos; e foi possivelmente o grupo 
mais influente na constituição dos grupos que atualmente identificam-se sob o termo guarda-chuva 
"cultura digital". 
 
 
 
Marianna de Aguiar Estevam do Carmo (UFF) GT03  
 
O “Lulismo” e o desenvolvimento da poliarquia no Brasil 
O presente trabalho visa refletir sobre os aspectos possibilitadores e impedidores do 
desenvolvimento da poliarquia no Brasil após as mudanças na pirâmide social provocadas pela 
implementação das políticas sociais da gestão federal do Partido dos Trabalhadores (2003), a partir 
da análise de três obras de consagrados autores brasileiros: Jessé de Souza, André Singer e Marcelo 
Neri, em um fenômeno classificado por Singer de “lulismo”. Por “lulismo” pode-se interpretar como 
a ascensão de Lula da Silva e do Partido dos Trabalhadores ao governo federal após mudança no 
discurso, flexibilização da postura em relação às reformas necessárias para superar a crise social 
acumulada no Brasil e uma consequente aproximação com setores da sociedade que antes não 
eram eleitores do PT. Para fins deste trabalho, os aspectos relevantes do conceito de classe média 
para Neri, Singer e Souza serão relacionados com as dimensões trabalhadas por Dahl. Desde já cabe 
registrar que nem todas as dimensões dialogam com os conceitos de classe média, sendo apenas 
consideradas as dimensões onde será possível fazer alguma sinapse.  
 
 



 
Mariele Troiano (Ufscar) GT08  
 
Atores, instituições e leis: uma proposta de estudo das audiências públicas nas Comissões 
Permanentes 
Pesquisas sobre processo de produção de lei no Brasil têm largamente enfatizado as atuações dos 
poderes Executivo e Legislativo. Esses trabalhos têm aumentado à medida que é aprimorada a 
organização dos dados sobre o processo de produção de leis. Nesse recorte temático, a literatura 
tem se dividido em inúmeras abordagens e perspectivas. A partir dessa abordagem, o objetivo 
desse trabalho é propor uma discussão para além da bipolaridade Executivo e Legislativo durante o 
processo de produção de leis no país. Dessa forma os atores externos, em especial os empresários, 
serão acrescentados na análise, considerando-se as influências diretas que eles podem exercer 
durante a formulação de lei. Esse trabalho apresenta uma proposta de trabalho sobre as audiências 
públicas que ocorrem dentro das comissões permanentes na Câmara dos Deputados, que, embora 
bastante presentes nas agendas de pesquisa, nunca foram estudadas como mecanismos 
institucionais. A importância desse estudo está no caráter terminativo que possuem as comissões 
permanentes de aprovar leis, bem como no caráter dos presidentes das comissões convidarem os 
atores na condição de representantes de grupos e classes. 
 
 
 
Marilise Luiza Martins dos Reis Sayão (UFSC) GT32  
 
Diáspora como movimento social: a red de mujeres afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la 
diaspora e o combate do racismo em perspectiva transnacional 
A América Latina e o Caribe apresentam uma multiplicidade de povos afrodescendentes em seu 
território, com importantes minorias negras. Na última década, muitas das redes de organizações 
políticas negras desses espaços dão indícios da emergência de um novo tipo de Movimento Negro 
menos fundamentado em estruturas identitárias fixas, rígidas e territorializadas, transitando para 
modelos de ação política mais múltiplos e desterritorializados. Partindo dos estudos pós-coloniais e 
culturais procuramos compreender, nessa pesquisa, as políticas de combate do racismo numa 
perspectiva transnacional, resultado da diáspora atuando como movimento social no contexto do 
"Atlântico Negro". Tomamos atuação da Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de 
la Diaspora(RMAAD) como objeto-sujeito para apresentar a tese de que as políticas de combate do 
racismo na América Latina e Caribe podem ser compreendidas como dinâmicas transnacionais, 
opondo-se às visões que ainda as concebem como meras cópias de uma doxa racial 
territorialmente localizada, mais especificamente, norte-americana, que nada teriam que ver com 
as populações afrodescendentes da América Latina e do Caribe. 
 
 
 
Marina De Souza Sartore (UFS) GT35  
 
Finanças e sustentabilidade: o papel do Estado a partir da análise do discurso e dos atores do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e do Banco Central do Brasil 
A relação entre Economia e Estado é particularmente ressaltada nos estudos de Economia Política 
em suas diversas vertentes. Para esta pesquisa, utilizo o referencial teórico de Pierre Bourdieu. O 
Estado, pela perspectiva de Bourdieu possui não apenas o monopólio físico, mas também simbólico 
sobre a sociedade. Assim, enfoco o processo que cria ou busca criar o conhecimento público e 



compartilhado sobre a questão da sustentabilidade nas finanças nacionais. Mais especificamente, 
quais são os enfoques linguísticos criados ou reproduzidos a partir da evolução das disputas 
semânticas sobre a questão do Investimento Sustentável? Para responder a esta pergunta faço uma 
análise de conteúdo disponibilizado online em dois estudos de caso: o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social e o Banco Central. O principal resultado é o de que existem 
práticas no âmbito público federal que aliam finanças e sustentabilidade, mas que se legitimam 
pela associação com a esfera privada, pois são empreendidas por atores que carregam 
características híbridas, de dominantes-dominados. 
 
 
 
Mario Henrique Ladosky (UFCG) GT41  
 
Tradição e modernização das relações de classe em Goiana (PE) 
A instalação da unidade produtiva do Grupo Fiat – Chrysler Automobiles (FCA) no município de 
Goiana (PE) tem alterado profundamente a dinâmica do desenvolvimento local em diversos 
aspectos. O artigo aqui apresentado abordará seus efeitos sobre o Trabalho, particularmente no 
que diz respeito à reconfiguração da identidade de classe dos trabalhadores pertencentes a uma 
região historicamente vinculada à experiência rural nas Usinas de açúcar ao se inserirem no setor 
industrial de ponta, de capital multinacional. O conceito de classe social é uma das mais complexas 
construções das ciências sociais, sendo controversas no seu cerne, dadas as mais diferentes 
abordagens teóricas existentes. O interesse sobre tal tema foi reavivado na sociologia brasileira 
pelo fenômeno da mobilidade social observada a partir de 2003. Este artigo se propõe a debater as 
seguintes questões: em que medida a instalação da Fiat no território de Goiana está alterando a 
estrutura das classes sociais no espaço local? Como a discussão recente sobre classes sociais no 
Brasil pode ser apropriada no caso específico da introdução da Fiat em Goiana (PE)? 
 
 
 
Maro Lara Martins (Outros) GT19  
 
Cartografia política e experiência intelectual: uma tipologia do modernismo brasileiro 
Este trabalho procura debater os seguintes pontos: a constituição de uma tradição sociológica 
periférica em relação ao sistema-mundo; a proposição da constituição de uma história da sociologia 
brasileira, múltipla e dinâmica, que leva em conta as diferentes imersões propostas por cada estilo 
de pensamento; a constituição do ensaio como suporte de escrita e modo de apresentação das 
ideias conectados à posição e experiência intelectual latino-americana em geral e brasileira em 
particular; a uma ampliação do conceito de modernismo e sua relação com a teoria social 
periférica; ao processo de modernização brasileiro e suas íntimas relações com o modernismo; à 
construção de uma interpretação de segunda ordem, que possibilite interpretar a teoria social 
advinda da sociologia modernista a partir da dupla perspectiva do cronótopo constituído: o tempo 
e o espaço; a caracterização da sociologia modernista a partir da concepção de cartografia 
semântica e figuração, como permeáveis à análise dos textos abordados. 
 
 
Martin Jayo (USP), André Fontan Köhler (USP) GT09  
 
Um álbum francês: olhar incomum sobre a São Paulo dos anos 1950 



O objeto é a São Paulo dos anos 1950 e suas representações. O artigo analisa um álbum de 
fotografias de 1952, de um fotógrafo amador de identidade desconhecida. Tendo morado 
temporariamente em São Paulo, seu interesse recaiu não sobre a cidade monumental valorizada 
pelo discurso oficial do IV Centenário, mas sobre a cidade vivenciada quotidianamente. Produziu 48 
fotografias em preto e branco que mostram o lado B da cidade progressista. As imagens, junto com 
as anotações em francês que as acompanham, compõem um raro documento sobre a São Paulo da 
época, guardado por 60 anos e recentemente descoberto. A análise permite contrastar duas visões 
de cidade: a) a mais usual, presente no discurso oficial do IV Centenário e valorizada em 
publicações da época. Trata-se de uma São Paulo laboriosa e progressista, que se impõe e sobrevive 
no imaginário das pessoas, não sem certa dose de saudosismo; b) uma visão mais próxima da 
vivência cotidiana da cidade por seus habitantes. Trata-se de uma São Paulo menos gloriosa, com 
sérios problemas urbanos omitidos ou negados pelo discurso oficial, e sobre a qual sobreviveram 
poucos relatos e referências. 
 
 
Marusa Bocafoli da Silva (UENF) GT15 
 
Patroas e Empregadas em Campos dos Goytacazes: uma relação delicada 
Esse trabalho tem como objetivo examinar e compreender como se dá na prática a dinâmica entre 
patroas e empregadas domésticas. Com base nos discursos dessas mulheres buscaremos identificar 
nessas relações possíveis questões de dominação de classe, raça/etnia e gênero. Delineou-se como 
cenário de pesquisa três bairros de classe média alta da cidade de Campos dos Goytacazes. Foram 
realizadas 30 entrevistas com patroas e 30 com empregadas, que demonstraram ser essa, um tipo 
de ocupação, que mantém relações peculiares, pois se desenvolvem no espaço privado de uma 
família, engendrado por uma relação ao mesmo tempo desigual e próxima entre duas mulheres, 
situação essa que "permite" que as regras do contrato de trabalho sejam manipuladas e redefinidas 
a qualquer momento. O discurso que permeia a realidade analisada, onde afirma-se haver uma 
relação de amizade, nem sempre se concretiza na prática cotidiana, já que direitos são negados às 
trabalhadoras, assim como, o acesso a alimentação e ao tratamento igualitário. 
 
 
Mateus Lôbo de Aquino Moura e Silva (UNB) GT28  
 
Casa-grande e Senzala e o "mito da democracia racial" 
A história do pensamento social no Brasil remonta ao fim do século XIX com discussões acerca dos 
elementos formadores de um estado e de uma identidade nacional (LIEDKE FILHO, 2005). A partir 
daí, surge uma profícua literatura a ponto de dar origem a diversas linhagens de pensamento e 
compreensão de um etos brasileiro (BRANDÃO, 2007). Neste cenário, com a publicação do ensaio 
Casa-grande e Senzala em 1933, Gilberto Freyre aparece como o primeiro a romper com o racismo 
científico e o determinismo geográfico vigentes até 1930 na sociologia nacional (BASTOS, 2013). 
Não obstante, isso foi insuficiente para livrar Freyre da pecha de teórico das oligarquias e defensor 
de uma fábula de falsa igualdade entre brancos e negros no Brasil, ou seja, de defensor de uma 
democracia racial. Este trabalho, a partir de Casa-grande e senzala, propõe analisar como o 
conceito de democracia racial é operado por Freyre, mesmo não tendo sido expresso pelo autor na 
obra, em uma tradição marcada por discursos conflitantes, que ora veem o mito da democracia 
racial como um mecanismo de perpetuação das hierarquias sociais, ora como uma constante 
lembrança de que a nossa sociedade foi formada em bases híbridas.  
 
 



 
Matheus Benassuly Maués de Medeiros (UFF), Sônia Maria Simões Barbosa Magalhães Santos GT07  
 
O caderno de Lúcio: resistência cotidiana frente à barragem de Belo Monte 
Neste trabalho, que tem por objeto os escritos de Lúcio, um camponês residente em Volta Grande 
do Xingu e que foi submetido ao processo de deslocamento compulsório em razão da construção 
da barragem de Belo Monte, analisamos os sentidos dos escritos no contexto da expropriação 
vivida, em razão da construção desse projeto, e remarcamos a resistência e a constituição de uma 
memória sobre o processo violento a que foi submetido. Adotamos como principal referência 
teórico-metodológica o trabalho de Foucault sobre a escrita de si. Por meio da etnografia do 
caderno do camponês, com descrição do corpus submetido à análise, pudemos sistematizar os 
escritos a partir de temáticas identificadas por nós no decorrer da leitura do caderno em que Lúcio 
organizou seus escritos. Dessa maneira, identificamos que o conjunto de escritos desse caderno 
revela elementos privilegiados para a compreensão dos efeitos dos processos expropriatórios, bem 
como da organização de uma resistência que é cotidiana, baseada nos pequenos gestos, frente à 
construção da barragem de Belo Monte, revelando, sobretudo, uma forma diferenciada de ver, 
classificar e valorizar o mundo. 
 
 
 
Matheus Soldi Hardt (USP), Fernando Mouron (USP) GT29  
 
The democratization of foreign policy: impacts on public opinion’s knowledge captured through a 
cross-national comparative analysis 
In democratic regimes, public opinion has a growing relevance in the formulation of foreign policy. 
Micro-level (education, income and gender) and contextual (media and electoral system) 
determinants were traditionally used to explain differences in political knowledge about foreign 
issues. Nonetheless, we claim that the effect of those individual variables may fluctuate according 
to specific properties of the respondents’ country of residence. To do so, we test a new explanatory 
set of variables, in the country level, that may affect how individual ones behave: (a) degree of 
engagement in the international arena; (b) level of economic internationalization; and (c) 
dependence on foreign aid. As international issues should be more prominent in the local debate, 
we expect that the more engaged (H1), internationalized (H2) and dependent (H3) a country is, the 
lower the effect of individual variables on international political knowledge. Our analysis is 
comparative and based on the answers collected by the project “Las Americas y el Mundo”, 
coordinated by the Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), and carried out in Brazil, 
Colombia, Ecuador, Mexico and Peru during 2010. 
 
 
 
Mauricio Panachuk de Souza (Unicamp) GT05  
 
A elite científica e a disputa pela representação legítima no Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq (2004-2014) 
Esta pesquisa tem por objetivo desenvolver uma análise sociológica acerca dos processos que 
determinam a formação de uma elite científica e tecnológica em particular, a qual está posicionada 
numa das instituições de C&T mais prestigiadas no país, qual seja o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Procuraremos entender também o modo como 
tal elite acaba conformando e validando a atual agenda do campo de C&T no Brasil, sendo que esse 



processo se fará repercutir diretamente na dinâmica de produção do conhecimento científico e 
tecnológico. Esta análise será realizada tendo em vista as disputas e negociações que permeiam os 
processos decisórios naquela instituição, cujo sentido está voltado para a definição da 
representação científica legítima, bem como para o planejamento e avaliação de programas, os 
quais estão em conformidade com a política de ciência, tecnologia e inovação. Desse modo, 
esperamos contribuir para o entendimento acerca dos processos e das estratégias que concorrem 
para a formação das elites científicas, assim como para o entendimento das forças sociais e 
políticas que incidem sobre a definição da agenda de C&T brasileira. 
 
 
 
Maurício Mota Saboya Pinheiro (Ipea), Alexandre Hamilton Oliveira Santos (Iuperj) SPG15 
 
Uma análise do arcabouço institucional das políticas públicas federais em direitos humanos no 
Brasil: reflexões a partir da abordagem das capacitações 
O artigo propõe uma análise institucional das políticas públicas em direitos humanos no Brasil, sob 
a óptica teórica da chamada abordagem das capacitações, de Amartya Sen. Segundo esta 
abordagem, caberia às instituições executoras das políticas em direitos humanos o papel de 
facilitadoras da liberdade humana, sobretudo naquelas áreas consideradas mais afetas à dignidade 
humana. Com base em três fontes de informação – PNDH-3, PPA e questionários –, o estudo 
descreve as redes de instituições executoras das políticas federais em direitos humanos. As redes 
são avaliadas com base nos critérios definidos a partir de uma reflexão teórica sobre a abordagem 
das capacitações. O estudo indica que as diferentes culturas institucionais presentes no setor 
público brasileiro moldam e disciplinam o olhar dos policy makers na área dos direitos humanos, 
acarretando um padrão de relações institucionais com certo grau de fragmentação. Essa 
fragmentação contrasta com um perfil articulado de instituições públicas e privadas, o qual, 
segundo a abordagem das capacitações, seria o ideal para promover as liberdades humanas e ipso 
facto os direitos e a dignidade humana. 
 
 
 
Maurício Sardá de Faria (UFPB), Almir Cléydison Joaquim da Silva (UFPB), Beatriz Batinga e Silva 
(UFPB) GT35  
 
Qual desenvolvimento? Adensamento industrial e novas dinâmicas socioeconômicas no Polo 
Goiana/PE  
A pesquisa analisa as transformações econômicas, sociais, culturais e políticas decorrentes do 
conjunto de investimentos industriais concentrados no que estamos denominando "Polo Goiana", 
território que abrange treze municípios da Mata Norte de Pernambuco e cinco municípios da Mata 
Sul da Paraíba. Nesse território, dentre as inúmeras empresas instaladas ou em fase de 
implantação, como FIAT–JEEP; HEMOBRÁS – Emp. Bras. de Hemoderivados e Biotecnologia, 
AMBEV, ITAIPAVA, VIVIX Grupo Brennand, Brennand Cimentos, tal fenômeno ainda não foi objeto 
de estudos e pesquisas acadêmicas que buscassem compreender as novas dinâmicas processadas 
por esses investimentos produtivos e a instalação de grandes unidades industriais no território do 
Polo Goiana. A comunicação apresenta os primeiros resultados da pesquisa sobre a configuração do 
Polo Industrial de Goiana buscando compreender as novas dinâmicas econômicas geradas pelo 
processo de implantação das novas unidades industriais no território, e a natureza do 
desenvolvimento resultante desse processo, nas suas dimensões ambientais, sociais, culturais e 
políticas. 



 
 
 
Maurício Schneider (Ufpel), Evander Eloi Krone (Ufpe), Renata Menasche (Ufpel) SPG18 
 
De morenos e alemães batata a quilombolas e pomeranos: reflexões acerca de processos de 
construção de identidades e políticas de reconhecimento e de valorização identitária  
O trabalho parte de pesquisas etnográficas realizadas entre quilombolas e pomeranos na região da 
Serra dos Tapes, Rio Grande do Sul, contexto marcado pelo compartilhamento, entre os dois 
grupos, não apenas do espaço, mas também de práticas referentes ao trabalho e à vida religiosa. 
Para além das categorias quilombola e pomerano, distintos termos são empregados por cada um 
desses grupos para autodescrever-se e para descrever o outro. Contudo, a partir da elaboração de 
políticas de reconhecimento de comunidades remanescentes de quilombo e de valorização do 
patrimônio cultural pomerano, os atores passaram a incorporar tais categorias. Pode-se, assim, 
notar que as políticas públicas que incidem em suas vidas agem também nas relações entre os 
grupos. Noções como rede e identidade étnica possibilitam apreender os fenômenos observados. 
Antes de tais políticas, eram estabelecidas redes de relações, nas quais termos marcadores de 
diferenças eram acionados. A partir delas, as distinções parecem ter se tornado mais fixas e as 
comunidades, cujas fronteiras não eram precisas, passaram a ser mais bem delimitadas. 
 
 
 
Mauro Guilherme Pinheiro Koury (UFPB) GT34  
 
Sob os olhos da vizinhança: uma reflexão etnográfica sobre formas de controle e administração 
das tensões em um bairro popular 
Discutem-se aqui formas de controle e administração de tensões na convivência cotidiana entre 
moradores de um bairro popular de João Pessoa-PB. Tem-se por referência uma invasão ocorrida 
nos anos 1990 em uma de suas ruas. Ali moradores passaram a conviver com barracos que logo se 
transformavam em alvenaria. Isto gerou dissenso entre estabelecidos e novos moradores, havendo 
posicionamentos no sentido da integração e expulsão pela força destes novos. Havia consenso 
quanto à invasão ter repercutido negativamente na estima do Varjão/Rangel e na imagem que a 
cidade tinha do bairro, percebido como “um reduto de bandidos”. A reflexão se apoia em 
entrevistas e histórias de vida principalmente dos moradores da rua invadida. A maioria habitava o 
bairro há mais de quarenta anos. Todos se conheciam e interagiam intensamente entre si, havendo 
amizade e solidariedade coletiva expressa em mutirões para a construção de casas e de 
benfeitorias na rua e no bairro. A partir de 1970 o bairro cresceu e enclaves improvisados surgiram. 
Neste contexto de situações tensas e de desorganização normativa se busca refletir sobre formas 
de controle social e de administração de tensões cotidianas. 
 
 
 
Mayra Goulart da Silva (UFRRJ), Vladimyr Lombardo Jorge (UFRRJ) GT26  
 
Bolivarianismo e luta hegemônica no Brasil: O caso do PNDH 3  
O objetivo da pesquisa aqui apresentada é investigar o significado simbólico do bolivarianismo no 
cenário brasileiro, identificando a forma como ele é mobilizado pelos atores políticos nacionais. 
Não obstante, haja vista o estágio preliminar do trabalho, este artigo utilizará como recorte 
amostral a mobilização do termo nas matérias veiculadas na imprensa brasileira, no período 



compreendido entre 21/12/2009 e 20/05/2010, que abrange o intervalo entre o lançamento da 
versão original e final do Terceiro Plano Nacional dos Direitos Humanos (PNDH 3). Deste modo, 
através de uma análise dos discursos veiculados pela mídia, buscar-se-á demonstrar que, neste 
ínterim, a alusão ao bolivarianismo foi mobilizada: (i) pela oposição ao governo para reprimir ou 
criticar políticas públicas que se afastam dos interesses das elites nacionais e internacionais que se 
identificam economicamente com o capital financeiro internacional e/ou, ideologicamente, com a 
hegemonia estadunidense no país; (ii) pelo governo para ressaltar posições que sinalizam tal 
afastamento demarcando uma posição de autonomia face à influência dessas elites acima 
mencionadas. 
 
 
 
Márcia Pereira Leite (Uerj) GT34  
 
Gestão das “margens” no Rio de Janeiro: sobre dispositivos e agenciamentos em curso em 
algumas favelas cariocas 
Este paper descreve e analisa as formas de gestão dos territórios de "margem" no Rio de Janeiro, 
discutindo seus efeitos pretendidos em termos de reconfiguração da relação entre favela e 
"asfalto" na cidade. Argumenta estar em curso uma redefinição dos regimes territoriais de um certo 
conjunto de favelas cariocas, que opera por meio da regulação/controle dos modos de vida, do 
reenquadramento dos conflitos sociais nesses territórios e da captura de seus moradores pelo 
mercado, no interior de propostas e políticas de "inclusão produtiva" correspondentes à saída de 
cena, do debate e das políticas públicas, de perspectivas de integração social e urbana dessa 
população e de seus territórios de moradia. Com base em algumas situações etnográficas, analisa 
os dispositivos governamentais e não governamentais acionados nesta construção e os atores que 
dela participam. Destaque espacial é dado aos atores locais, com ênfase na análise dos dilemas, 
agenciamentos e bricolagens de lideranças comunitárias, que tradicionalmente operavam no 
campo de propostas de (e mobilizações pela) integração social e urbana dos moradores de favelas. 
 
 
 
Márcio Augusto Scherma (UFGD) GT24  
 
As relações nas fronteiras brasileiras: da defesa à cooperação 
As fronteiras são regiões que se distinguem das demais especialmente devido ao fato de que nelas, 
as interações internacionais são uma realidade cotidiana. Essa interação comporta fluxos de 
pessoas, mercadorias, recursos financeiros, culturais, dentre outros, podendo ter impacto positivo 
ou negativo para os países, dependendo do investimento e atuação de ambos na região. O Brasil 
possui 15.719km de fronteiras terrestres com nove países mais a Guiana francesa. A "faixa de 
fronteira" brasileira abarca 11 Unidades da Federação, 588 municípios e mais de 10 milhões de 
habitantes. Essas dimensões conferem à região papel central na integração regional com os 
vizinhos sul-americanos e também no desenvolvimento do país. O trabalho proposto explorará o 
tema das fronteiras brasileiras do ponto de vista das relações internacionais. Far-se-á uma análise 
das linhas de atuação da política brasileira para a faixa de fronteira sob a ótica construtivista, com 
ênfase nos períodos militar e pós-redemocratização, evidenciando a transição entre uma visão da 
fronteira como área de segurança nacional e outra como região com grande potencial para 
integração e cooperação.  
 
 



 
Márcio Bustamante da Costa (UFMG) GT10  
 
“As ideias voltarão a ser perigosas”: ideários e práticas autonomistas frente à crise da democracia 
contemporânea 
Esse artigo traz para discussão o tema dos ideários autonomistas desde meados dos anos 1980/90 
até a atualidade. O autonomismo, surgido no contexto do operaísmo italiano, tem passado por um 
profundo processo de renovação, e assim ressurgido como uma resposta a uma série de fenômenos 
desencadeados pelo processo da globalização. A partir de algumas obras de dois autores bastante 
reconhecidos e mobilizados por esses grupos e movimentos, Antonio Negri e John Holloway, 
procuraremos compreender de que forma têm sido feitos os questionamentos e reinterpretadas as 
noções de “democracia” e “desigualdade” tal qual hoje as percebemos. Ambos os autores têm sido 
tomados como importantes referências críticas sobre os atuais sistemas democráticos 
representativos, sugerindo uma radicalização da democracia que, entre outros elementos, muito 
poderia evoluir na sua potência de criação a partir de uma larga articulação junto às novas 
tecnologias comunicacionais. Priorizando antes os processos de luta em si do que resultados 
imediatos, os autonomistas têm valorizado uma democracia direta, de base, como forma de 
combater as desigualdades no “aqui e agora”. 
 
 
 
Márcio Cunha Carlomagno (UFPR) GT04  
 
Levando mídias sociais a sério: as assessorias parlamentares na Câmara dos Deputados e a 
política online 
Esta pesquisa investiga as assessorias parlamentares de comunicação em mídias sociais. Aplicamos 
um survey aos assessores parlamentares dos deputados federais na Câmara dos Deputados, 
obtendo 144 respostas distribuídas em uma amostra altamente representativa do universo. 
Apresentamos um modelo analítico composto por: a) a estrutura do gabinete; b) o tipo de 
profissional responsável por esta área no gabinete; c) processos, relatando como são utilizadas as 
mídias sociais no gabinete, especialmente a autonomia que os assessores têm para produzir e 
publicar conteúdo, a proximidade e interesse do parlamentar com estas mídias e a utilização de 
recursos externos ao gabinete, como publicidade online paga; d) aspectos da comunicação de 
gabinete. Propomos um índice de profissionalização dos mandatos parlamentares no uso das 
mídias sociais, no qual é possível identificar distintos graus no tocante aos partidos políticos. De 
uma forma geral, encontramos uma organização bem estruturada e altos graus de 
profissionalização na utilização das mídias sociais. Uma das grandes inovações deste estudo reside 
em olhar para os assessores parlamentares enquanto unidade de análise.  
 
 
 
Márcio Ivan Lopes Ponte de Souza (Ufpa), Jean Guilherme Guimarães Bittencourt (Ufpa) GT13  
 
"Formação e renovação dos Governos do Pará: elite governamental, elite duradoura e índice de 
elitização (1983-2006)" 
O presente trabalho teve como objetivo central identificar quem são as Elites Governamentais que 
compuseram os Governos do Pará entre 1983 e 2006, a partir da metodologia proposta pela Teoria 
das Elites. Nossa fonte de dados foram os Termos de Posse, arquivados na Secretaria Estadual de 
Administração (SEAD), onde se registram as nomeações do Secretariado de Estado e cargos afins. 



Utilizando-se o método da Posição Institucional foi detectado um Grupo Político formado a partir 
da composição de cada Governo investigado (elite governamental) e, deste grupo, são selecionados 
os nomes que passaram a compor outros Governos, a que denominamos "elite duradoura". Cada 
membro desse último grupo corresponde a uma Conexão, que pode ser entre dois, três, quatro ou 
mais gestões. Analisando estes dados à luz do elitismo, produzimos um "índice de elitização", que 
compara o quanto cada Governo produziu, percentualmente, de nomes que compuseram a "elite 
duradoura". Sendo assim, podemos afirmar que certos indivíduos se mostraram mais perenes que 
Governos, partidos e grupos políticos na administração superior do Poder Executivo paraense, 
sendo este um dos achados mais importantes da pesquisa.  
 
 
 
Márcio SBS de Oliveira (UFPR) GT26  
 
Florestan Fernandes, Gino Germani e o tema da imigração: pensamento social latino-americano 
em análise comparada  
Florestan Fernandes e Gino Germani foram contemporâneos e muito importantes para as 
sociologias de Brasil e Argentina. Analisaram os processos de modernização, conflitos de classe e 
impacto da industrialização no período pós-segunda guerra. Contudo, poucos estudos aproximam 
ou comparam seus trabalhos em relação ao tema da imigração. A escolha do tema da imigração 
fundamenta-se ainda em duas questões. Primeiro, trata-se de um tema muito importante entre as 
décadas de 1940 e 1960. Segundo, o tema foi preterido porque trazia a perspectiva multicultural, 
distante modelo republicano de ambos os países. Inicialmente, apresentamos a política imigratória 
e uma pequena revisão histórica sobre o fenômeno. Analisamos então seus trabalhos sobre 
imigração. Em seguida, comparamos seus pontos de vista com foco no papel dos imigrantes para o 
processo de modernização. Em conclusão: 1) As referências teóricas e o material empírico 
apresentam diferenças significativas; 2) A importância dos estudos imigratórios é diferente em cada 
autor; 3) Apesar de características comuns partilhadas por Brasil e Argentina, suas sociologias 
enfrentavam desafios diferentes, gerando diferentes abordagens ao tema.  
 
 
 
Melissa Elizabeth Pomeroy (UAB), Iara Costa Leite (UFSC) SPG05 
 
Determinantes do engajamento brasileiro na cooperação sul-sul: o caso do Ministério de 
Desenvolvimento Social e o combate à fome na África  
Essa comunicação analisa os determinantes domésticos e internacionais que explicam a priorização 
da Cooperação Sul-Sul ao Desenvolvimento no âmbito da política externa durante o governo Lula e 
o seu impacto na difusão internacional de políticas sociais brasileiras. O argumento central é que 
esse movimento é resultado de uma combinação entre diplomacia presidencial, crescente 
mobilização e disputa de atores domésticos acerca da agenda internacional, mudanças na 
economia política global e a priorização da Cooperação Sul-Sul para o Desenvolvimento por parte 
dos doadores tradicionais. A comunicação explora o caso da cooperação do Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome com a África, com foco nas experiências do Bolsa 
Família e do Programa de Aquisição de Alimentos. Os resultados da pesquisa, baseada em revisão 
de literatura e entrevistas com atores domésticos e internacionais, mostra que, apesar da 
continuidade do papel dos doadores tradicionais como difusores de boas práticas e da parceria 
entre estes e o Ministério de Desenvolvimento Social, é possível perceber um protagonismo maior 
de atores domésticos no caso da difusão do Programa de Aquisição de Alimentos. 



 
 
 
Mércia Kaline Freitas Alves (Ufscar), Raquel Moretti Luchesi (Ufscar), Gleidylucy Oliveira da Silva 
Maia (Ufscar) GT16  
 
Dinâmica financeira e centralidade dos meios de comunicação nas campanhas eleitorais: o caso 
de PT e PsoL nas cidades paulistas 
As campanhas estão no centro da relação entre os partidos e democracia. E hoje a televisão tem 
papel essencial para a política eleitoral, sendo uma das principais variáveis do processo de 
modernização das campanhas, e uma ferramenta instrumental para os partidos durante as 
eleições. Assim, argumenta-se que existe uma alteração da dinâmica financeira dos partidos nos 
períodos eleitorais, que precisam dispor de recursos para atividades de campanha, inclusive para a 
produção da propaganda televisionada, que é um dos seus fatores encarecedores. O objetivo do 
trabalho é compreender a dinâmica financeira partidária a partir das campanhas para prefeito de 
PT e PSoL nas cidades de São Paulo, Campinas, Santos, São José dos Campos e Sorocaba em 2012. 
Questiona-se: qual foi a disponibilidade de recursos dessas campanhas? Quais seus principais 
fatores encarecedores? Quais as variáveis dos contextos eleitorais e intrapartidários que são 
importantes para a compreensão da dinâmica financeira? A ideologia partidária é um fator capaz de 
intervir nessa dinâmica? Ademais, procura-se esclarecer a utilização efetiva dos meios de 
comunicação pelos partidos nas campanhas eleitorais. 
 
 
 
Michel Lobo Toledo Lima (Uerj) GT01  
 
Categorização jurídica como meio de universalização e individualização de direitos: moralidades e 
percepções de (in)justiça na administração de conflitos no Juizado Especial Criminal 
Nesse trabalho analiso os conflitos interpessoais que chegam ao Juizado Especial Criminal (JECrim), 
enfatizando a percepção de injustiça como uma ação que confere danos ou que importune os 
sujeitos em sua liberdade para além do aspecto de um comportamento lesivo, onde as pessoas 
também são feridas na concepção positiva de si mesmas. Nessa concepção em que todo dano 
físico, privação de direitos e vexação contêm alguma agressão moral, analiso como se dá a redução 
moral dessas demandas por reconhecimento no plano jurídico, ao serem reduzidas a categorias 
jurídicas que universalizam individualidades, equalizando, num mesmo plano, vários conflitos tidos 
como de natureza igual. Por outro lado, a administração desses conflitos no JECrim se dá por uma 
lógica de se sentenciar acordos, decisões guiadas por moralidades dos operadores do juizado, 
resolvendo os conflitos a partir de sua visão de mundo, individualizando a aplicação da lei, 
ignorando a dimensão dos sentimentos e dos desrespeitos pessoais dos envolvidos no conflito. Para 
explorar tais paradoxos, uso dados de pesquisa etnográfica que realizei em um Juizado Especial 
Criminal na Baixada Fluminense, de janeiro a outubro de 2013. 
 
 
 
Michele Santos da Silva (UFPR), Kelly Prudencio (UFPR) GT22  
 
Enquadramento noticioso da ley de medios no confronto entre grupo Clarín e Cristina Kirchner 
A partir da perspectiva de que a ley de medios ganhou espaço na agenda política de Cristina 
Kirchner após a ruptura de sua aliança com o Grupo Clarín, e que esse Grupo foi o maior afetado e 



o principal articulador do debate sobre a medida, analisamos quais foram os critérios jornalísticos 
operacionalizados pelo jornal Clarín ao mediar os temas relacionados à ley de medios. Para tal, 
selecionamos os textos que trataram desse assunto no diário nos três meses que antecederam a 
decisão da Corte Suprema sobre a constitucionalidade ou não da lei, o que corresponde a 54 
edições e 149 matérias, sendo o conteúdo metodologicamente estudado através da análise direta 
do enquadramento da notícia. O objetivo foi observar se os quadros contidos nos textos analisados 
deslegitimaram a lei ao associá-la com notícias negativas sobre o governo Kirchner. A ley de medios 
foi razão de uma disputa que permeou os interesses políticos, midiáticos e sociais na Argentina, 
sendo um exemplo relevante e pioneiro para outros países latino-americanos. 
 
 
 
Michelle Gallera Dias (UFRGS) GT29  
 
Cooperação sul-americana no combate ao tráfico de drogas 
A cooperação internacional entre os países sul-americanos no combate ao tráfico de drogas ilícitas 
é o objeto deste estudo. A ampliação da agenda de segurança sul-americana pós-Guerra Fria 
identificou o tráfico de drogas como uma "nova ameaça" e um assunto securitizado na região. O 
trabalho objetiva explicar por que os Estados sul-americanos têm dificuldades em agir de forma 
coordenada e conjunta no combate à problemática. Foram verificados os avanços na cooperação 
em matéria de segurança, de defesa, diplomática e jurídica internacional sobre o tráfico de drogas 
através do levantamento de instituições e mecanismos multilaterais e bilaterais que pretendem 
enfrentar conjuntamente a questão na região. A metodologia do trabalho se baseou em entrevista 
e revisão bibliográfica, sendo utilizados como fontes de pesquisa acordos internacionais, estatutos, 
convenções, documentos oficiais, relatórios e publicações de organismos internacionais. A pesquisa 
conclui que a baixa institucionalização da cooperação interestatal no combate ao tráfico 
internacional de drogas na América do Sul é o principal desafio para o desenvolvimento de um 
espaço de coordenação de ações conjuntas no subcontinente. 
 
 
 
Michelle Gonçalves Rodrigues (Uemg) GT19  
 
Religião, política e representação política: a emergência de um debate 
Neste trabalho proponho dois eixos complementares de investigação: uma análise sobre o diálogo 
entre religião e política e no que tal diálogo pode ser promissor para a compreensão da atual crise 
da representação política no Brasil. Para tanto, origino minhas observações em uma crítica às 
agendas de pesquisa em torno dos temas religião e política que, pautadas em clássicas dicotomias, 
tenderam a dividir as percepções sobre o lugar da religião no Brasil. Por outro lado, tomadas como 
modelos culturais e epistemológicos, tais agendas contribuíram para aprofundar o debate 
intelectual e jurídico sobre a ideia de representação política como um mecanismo voltado à 
participação social em sociedades democráticas. Nesse cenário, meu argumento é que de 
instrumentos analíticos sobre a realidade empírica, as dicotomias foram postas não apenas como 
marco divisor entre abordagens teóricas, mas, fundamentalmente, como geradoras de impasses 
para e entre o funcionamento das instituições, acabando por enclausurar a concepção de 
representação política em modelos que escapam aos atuais anseios dos sujeitos/cidadãos, bem 
como de vários movimentos sociais que utilizam considerações religiosas ou não. 
 
 



 
Miguel Alexandre Dantas da Cruz (ICS-UL) GT17  
 
A política de nomeações e a formação do universo militar da América portuguesa  
A integração de elites coloniais nas instituições políticas, judiciais, fazendárias e militares dos 
sistemas atlânticos esteve longe de reunir a unanimidade entre governantes europeus. Madrid e 
Londres, por exemplo, mostraram-se frequentemente renitentes à cooptação dos súbditos 
americanos, sobretudo em matérias de defesa, preferindo aqueles que tinham nascido na Europa. 
Denunciavam abertamente preconceitos de índole geográfica, aos quais não sabemos se Portugal 
ficou imune, apesar dos estudos que têm sido realizados. Nesta comunicação pretende-se discutir o 
protagonismo assumido pela proveniência geográfica no momento de escolher os homens 
mandatados para proteger a América portuguesa. Trata-se de saber se Lisboa reproduziu os 
modelos britânico e espanhol, sondando os critérios de seleção para o corpo de oficiais superiores 
no âmbito do que era um império fundamentalmente negociado. 
 
 
 
Milton José Bortoleto (USP) SPG22 
 
Entre a vida animal e a liberdade religiosa: análise de três debates públicos acerca da proibição 
do sacrifício animal nas religiões afro-brasileiras 
O sacrifício votivo de animais nas religiões afro-brasileiras passa por um novo momento de debates 
na esfera pública brasileira. De 1999 aos dias de hoje, e de forma inédita no legislativa brasileiro, 
cinco projetos de lei foram apresentados em distintas casas legislativas pelo país procurando proibir 
os rituais de imolação de animais. Tais projetos de lei foram propostos por agentes ligados ao 
movimento de proteção aos animais e suscitaram ampla oposição de agentes ligados às religiões 
afro-brasileiras, uma vez que essas últimas são repetidamente citadas nas justificações desses 
projetos como as "responsáveis pelos maus tratos aos animais". A partir das propostas teóricas de 
Luc Boltanski e seu grupo de pesquisa em sociologia pragmática e da moral, pretendemos analisar 
como os agentes ligados às religiões afro-brasileiras argumentaram publicamente sobre seus rituais 
de sacrifício de animais e conseguiram lograr o êxito de fazerem arquivar três desses cinco projetos 
de lei. 
 
 
 
Milton Ribeiro da Silva Filho (Ufpa) SPG20 
 
"E a quadrilha toda grita... Viva a filha da Chiquita": cidade e cultura LGBT em Belém-PA 
Este texto tem como propósito apresentar parte da reflexão que desenvolvo para a pesquisa de 
doutoramento sobre a Festa da Chiquita, Belém, Pará. A etnografia está concentrada na festa, que 
acontece no sábado anterior à procissão do Círio de N. S. de Nazaré, padroeira das/dos paraenses, 
no mês de outubro. A Festa da Chiquita tem sua origem ainda nos anos 1970, durante o período da 
Ditadura Militar Brasileira, e resiste ainda nos dias de hoje concentrando sujeitos marginais e 
abjetos como, por exemplo, as/os LGBT. O mito de origem da festa faz-nos pensar sobre a dinâmica 
da própria cidade, que sofreu os impactos da economia da borracha, tornando-se um centro 
dinâmico e ativo na economia da região, nos séculos XIX e XX, de onde derivam grande parte das 
construções arquitetônicas do centro antigo da cidade, no próprio investimento urbanístico na 
tentativa de imitar as capitais europeias, como Paris – articulando a sanitarização e higienização à 
ideia de urbanização. Atualmente, a festa serve como lugar de encontro e sociabilidade LGBT e 



acabou se tornando um espaço de convergência de vários sujeitos da cidade, nem sempre 
interessados nas agendas políticas da militância LGBT. 
 
 
 
Moacir Freitas Jr (Uemg) GT28  
 
Roberto Simonsen, as condições de vida dos trabalhadores e o projeto industrialista brasileiro 
O objetivo deste trabalho é analisar como o empresário e intelectual Roberto Simonsen, que foi a 
principal liderança de classe da burguesia industrial brasileira na primeira metade do século XX, 
percebeu e contribuiu para a inserção da questão das condições de vida no interior do projeto 
industrialista, apresentando a industrialização como a única forma de superação da pobreza, como 
forma de ganhar a classe operária para o projeto de substituição da matriz econômica nacional. Em 
nosso entendimento, o autor percebeu com antecedência que as condições de vida eram uma 
questão política e possuía com a industrialização uma relação dialética: ambas as nascentes classes 
precisavam apoiar-se para assumir a hegemonia do quadro político nacional. A burguesia precisava 
de apoio para o projeto industrialista e o proletariado precisava da industrialização para se libertar 
da pobreza resultante do modo de acumulação agrário. Logo, a aliança de interesses entre elas está 
menos para um arranjo “conservador” do que para a opção política possível, nas circunstâncias 
históricas daquele momento. E Simonsen teve, para este processo, um papel fundamental, que 
pretendemos analisar neste trabalho. 
 
 
 
Moisés Kopper (UFRGS) GT35  
 
Economizando a “casa própria”: experts, sentidos de classe e políticas habitacionais no Brasil 
contemporâneo 
Casas são materialidades centrais na elaboração de imaginários e políticas de ascensão social. 
Baseando-me em etnografia conduzida entre arquitetos, economistas e planejadores, examino os 
dispositivos que performam o mercado da casa própria no Brasil contemporâneo e suas operações 
de adequação a perfis de renda, classe social e aspiração cultural. Demonstro como a 
reconfiguração de empresas imobiliárias a partir do maior programa habitacional do país – o 
“Minha Casa, Minha Vida” – terminou por inventar um “mercado” emergente que conecta 
cidadania, consumo e moralidades de “classe média”. Nesse processo, ao qualificarem territórios, 
atributos, técnicas, padrões construtivos e design arquitetônico, experts fabricam materialidades 
políticas e sedimentam cartografias induzidas, engajando-se ativamente em processos de 
valorização e precificação que reinventam o território urbano das grandes cidades brasileiras. 
 
 
 
Monalisa Ribeiro Gama (UFCG), Diego Guedes Rocha (UFCG) GT03  
 
Religião no debate das classes: pentecostalismo e as frações de classe trabalhadora 
Pesquisas socioantropológicas publicadas no Brasil sobre o pentecostalismo demonstram a forte 
relação entre estas igrejas e as classes D e E. Em termos weberianos, certas afinidades eletivas 
entre pobreza e pentecostalismo estariam entre as possíveis causas do sucesso destes modelos 
religiosos entre as frações da classe trabalhadora nas periferias urbanas. A urbanização cria 
aglomerados social e culturalmente diversos, e o pentecostalismo inscreve-se dentro desse quadro 



contraditório e vincula-se organicamente a ele em seu processo de produção de significados. Os 
maiores índices de pentecostais estão nas periferias e seu sucesso é efeito de sua habilidade em 
adaptar as diferentes frações de classe desses setores. Pesquisa realizada em comunidades 
pentecostais na cidade de Campina Grande nos revela que o surgimento de grupos em estado de 
mobilidade de renda, que permanecem nos espaços periféricos da cidade, tem incitado mudanças 
na condução dos discursos religiosos das igrejas pentecostais. Propomos nesta comunicação 
analisar o papel destas igrejas na elaboração dos modos de vida destes novos grupos em espaços 
que antes eram ocupados apenas pela Ralé Estrutural. 
 
 
 
Monica Esmeralda Bruckmann Maynetto (UFRJ) GT38  
 
A vigencia de Bandung: China e a integración latinoamericana 
A disputa global por recursos naturais estratégicos constitui um dos elementos mais marcantes da 
dinâmica do capitalismo contemporâneo e da sua lógica de acumulação. A América Latina é um 
espaço importante dessa disputa, pela dimensão das reservas de recursos estratégicos que possui e 
pela sua condição histórica de região exportadora de matérias-primas. O alto grau de dependência 
de importações, que os Estados Unidos têm em relação a um grande número de minerais que a 
América Latina produz, e a crescente demanda chinesa desses recursos mostram que a região tem 
uma oportunidade histórica para desenvolver uma política soberana de gestão económica, 
científica e tecnológica desses recursos naturais como alavanca para o desenvolvimento nacional e 
regional. Pela envergadura destes objetivos, este projeto só pode avançar se for assumido como 
uma estratégia regional. A retomada dos princípios fundamentais da Conferencia de Bandung de 
1955 e do legado histórico das lutas do Terceiro Mundo revelam-se de grande importância para 
desenvolver uma estratégia de fortalecimento de um sistema multipolar sustentado numa nova 
dinâmica das relações sul-sul. 
 
 
 
Monise Fernandes Picanço (USP) GT35  
 
Mercado de modas gerenciais: Gurus de gestão e ritos de instituição 
Este trabalho busca compreender a figura do guru de gestão. Estes atores são, a um só tempo, bens 
singulares e produtores no mercado de proposições sobre maneiras de gerir, criar estratégias, 
liderar e pensar organizações, comumente identificadas como modas gerenciais. Acredita-se que a 
construção de tal ator passa pela constituição de rituais de instituição, os quais constroem um 
limite arbitrário entre aquele que está apto ou não a – neste caso – atuar como guru, e nos importa 
neste trabalho identificar estes ritos, dada a eficácia simbólica que possuem, ao transformar e dar 
poderes a pessoa consagrada. Para tanto, buscar-se-á reconstituir as trajetórias de palestrantes 
presentes na HSM ExpoManagement 2014 – pensada aqui como recorte empírico – com o intuito 
de perceber quais são os títulos sociais que permitem a um palestrante ou consultor passar a ser 
considerado guru de gestão, como eles aparecem e como são significados de maneira a permitir 
àqueles que adentram este mercado identificá-los e consagrá-los enquanto gurus.  
 
 
 
Monize Arquer (Unicamp) SPG14 



 
A volatilidade eleitoral nos municípios brasileiros para o cargo de vereador (2000-2012)  
O objetivo central deste trabalho é demonstrar que o contexto local – sociodemográfico e 
institucional – importa para a dinâmica da disputa eleitoral. A partir de uma amostra representativa 
de todos os municípios brasileiros, analisamos a volatilidade eleitoral partidária para o cargo de 
vereador nas eleições de 2000 a 2012. Dessa forma, contemplamos estudos que dizem respeito 
tanto à organização e ao funcionamento do sistema partidário em nível local, como também 
àqueles que buscam compreender quais fatores influenciam a decisão do eleitor, apresentando as 
características contextuais que são capazes de explicar sua alternância entre os diversos partidos. 
Os resultados apontam certa estabilidade nas escolhas do eleitorado e a relevância das 
características locais sobre as variações no voto partidário, principalmente nos municípios menores. 
 
 
 
Nadir lara Junior (Unisinos) GT10  
 
As intervenções estético-políticas como forma de resistência política 
O presente trabalho é parte de uma pesquisa financiada pelo CNPq. Nessa pesquisa, utilizamos 
como estratégias metodológicas a observação participante, diário de campo e entrevistas 
semiestruturadas. Para implementação desse projeto foram eleitos dois movimentos organizados 
politicamente e que se propõem a intervir no social por meio de atividades e/ou ações estético-
políticas. Os movimentos se denominam Defesa Pública da Alegria e Cambada de Teatro em Ação 
Direta Levanta Favela, de Porto Alegre/RS. Esta apresentação, portanto, é um recorte desta 
pesquisa e tem por objetivo refletir sobre as intervenções estético-políticas do grupo Levanta 
Favela. Nesse sentido, pensamos que a estética-política desse movimento organizado será uma 
possibilidade de resistência ao sistema político hegemônico. Nessa estratégia põem-se em debate 
também questões relativas à partilha do sensível, como nos diz Rancière. Vamos discutir neste GT 
as intervenções estético-políticas do grupo citado, pois essas participam de uma lógica de 
resistência política em que a arte e a política se encontram. 
 
 
 
Naiara Alves da Silva (UFF) SPG06 
 
Direitos humanos no Brasil: um percurso introdutório 
O artigo a seguir pretende desenvolver uma análise acerca do discurso sobre os direitos humanos 
no Brasil a partir de uma perspectiva histórica. Para realizar tal objetivo, será desenvolvida uma 
reflexão pautada em dois eixos: num primeiro objetiva-se compreender a categoria discursiva de 
defesa dos direitos humanos e de que modo as diferentes agendas desse tema no Brasil são 
condensadas e entendidas enquanto componentes de um projeto social maior. Por outro lado, será 
apresentada uma breve introdução de três importantes instituições atuantes na área dos direitos 
humanos: a OAB - Ordem dos Advogados do Brasil, Movimento Nacional dos Direitos Humanos e os 
órgãos do governo federal destinados à elaboração, cooperação e fomento na temática. Por fim, 
buscar-se-á avaliar a categoria do direito à verdade, emblemática em países com regime 
autoritários no passado, enquanto argumento crucial nos discursos em torno dos direitos humanos 
no Brasil.  
 
 
 



Nara Oliveira Salles (IESP/Uerj) GT06  
 
Partidos, grupos e famílias: a polarização contextualizada das disputas municipais  
Este trabalho se propõe a apresentar parte dos resultados de pesquisa de mestrado, discutindo a 
articulação entre os arranjos políticos locais e a polarização nacional protagonizada por PT e PSDB 
desde 1994. A partir de grupos focais realizados com eleitores de dois municípios de Minas Gerais, 
classificados como cenários de polarização alta e aliança plena, através de variáveis como coligação 
e lançamento de candidatura própria para prefeito, desempenho eleitoral, organização partidária 
local e número de filiados, o objetivo é explicitar como o arranjo político local se configura a partir 
de elementos, como grupos e famílias, que extrapolam os partidos políticos. Para a compreensão 
desses cenários, sugere-se a ideia de polarização contextualizada, que associa a tendência 
apontada por Duverger (1980), de que disputas majoritárias de único turno conformariam o 
dualismo partidário ao conceito de racionalidade política contextual de Lima Júnior (1983). Nesse 
sentido, haveria uma tendência à polarização nos municípios de pequeno porte, originada, no 
entanto, de fragmentações outras, contextualizadas, para além da clivagem nacional e dos partidos 
políticos que a protagonizam. 
 
 
 
Nastasia Valentina Barceló Severgnini (Unicamp), Francisco Denis Pereira (Prolam-USP) GT38  
 
Relaciones Rusia-Venezuela en el Siglo XXI 
El presente trabajo pretende analizar las relaciones establecidas entre la República Federativa de 
Rusia y la República Bolivariana de Venezuela, en la primera década del siglo XXI. Se establece como 
punto de partida el momento en el cual el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Vladimirovich 
Putin, se entrevistó con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez 
Frías, que realizó su primera visita a Moscú en mayo de 2001; durante la misma se firmaron varios 
convenios de cooperación bilateral, programas de intercambio cultural, educativo, científico y 
deportivo; realizando también una declaración conjunta entre dichos presidentes, en la que 
manifiestan sus disposiciones para reforzar la cooperación constructiva, visando un acercamiento 
político y un diálogo en busca de soluciones a los problemas internacionales, y la creación de un 
mundo multipolar. A partir de esa instancia se genera un proceso de acercamiento entre ambos 
gobiernos que se hace efectivo en numerosos encuentros, tratados y proyectos comunes. 
 
 
 
Natalia Vial Oliveira (UFRRJ) GT17  
 
História dos militares: uma reflexão sobre métodos e fontes 
O projeto de mestrado "O Instituto de Geografia e História Militar do Brasil e a invenção de uma 
tradição para o Exército brasileiro (1937-1945)”, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em 
História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, teve por objetivo investigar a fundação do 
IGHMB, criado em fins de 1936 e instalado oficialmente em 1938, já no período da ditadura do 
Estado Novo. Com o intuito de compreender quem recorda, expondo uma análise das trajetórias 
dos oficiais fundadores do Instituto, escolhi o método prosopográfico, definido por Lawrence Stone 
como a investigação das características comuns de um grupo de atores na história por meio de um 
estudo coletivo de suas vidas. Nesse tipo de investigação, vários tipos de informações sobre os 
indivíduos são justapostos, combinados e examinados em busca de variáveis significativas. Com o 
avanço da pesquisa, durante as leituras dos "Boletins do Exército", percebi uma seção denominada 



"Cancelamento de Notas" responsável por mandar excluir notas das fés-de-ofício dos militares. 
Uma leitura dessa fonte que ignore a possibilidade desses silêncios poderia transformar por 
completo o perfil sociológico do grupo.  
 
 
 
Natassja Oliveira Menezes (Udem) SPG09 
 
Jovens universitários e a música clássica: um estudo de caso sobre o gosto musical e as práticas 
culturais no Canadá 
O envelhecimento do público da música clássica é uma tendência generalizada, mobilizadora de 
pesquisas em práticas culturais no Canadá (Garon, 2009), na França (Donnat, 2011), nos Estados 
Unidos (Kolb, 2001). Esses estudos demonstram que as principais características do público desse 
estilo musical são um alto nível de escolaridade associado a uma renda elevada. Entretanto, como 
explicar que a expansão do acesso ao nível superior não represente uma renovação de plateias? 
Por que os jovens universitários que têm o perfil “ideal” para a música clássica vão cada vez menos 
às salas de concerto? E se não assistem a orquestras e óperas, isso significa que os clássicos não 
estão em seus tocadores de áudio digitais? A fim de tratar essas questões, realizamos uma pesquisa 
com 555 jovens universitários em Montreal, assim como entrevistas com os principais organismos 
de música clássica da cidade canadense. Obtivemos interessantes pistas sobre a necessidade de um 
formato de concerto mais descontraído, sobre um consumo “onívoro cultural” (Peterson e Kern, 
1996) e sobre o anseio pelo engajamento e a sociabilidade (Tepper e Ibey, 2008) da parte dos 
jovens em relação aos concertos clássicos.  
 
 
 
Natália Duarte de Andrade (Ufba) SPG06 
 
O discurso da verdade e justiça – a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão Estadual da 
Verdade do Estado da Bahia 
A Comissão Nacional da Verdade, que funcionou entre 2012 a 2014, teve como objetivo estabelecer 
a memória e a verdade sobre as violações de direitos humanos praticadas no Brasil durante 18 de 
setembro de 1946 a 05 de outubro de 1988. No contexto de justiça de transição, vislumbram-se 
como obrigações estatais o dever de organizar a busca pela verdade, no sentido de investigar e 
difundir o que estiver oculto sobre a repressão ilegal, a justiça penal e o direito à reparação das 
vítimas pelos danos causados. No entanto, no caso brasileiro, devido à limitação imposta pela lei de 
anistia, à CNV caberia então somente revelar a verdade sobre crimes passados, a efetivação do 
direito à memória e à verdade histórica. Porém, o que percebemos tanto por discursos advindos da 
sociedade civil, vítimas, militantes ou até mesmo de pessoas ligadas à CNV, foi uma expectativa de 
uma "verdade" atrelada ao conceito de "justiça". É importante, portanto, pensarmos e discutirmos 
sobre que "verdade" estamos falando. 
 
 
 
Natália Neris da Silva Santos (FGV-RJ) GT32  
 
Vozes negras no Congresso Nacional: o Movimento Negro e a Assembleia Nacional Constituinte 
de 1987-1988 



O presente trabalho buscou compreender de que modo se deu a tematização do racismo e das 
questões raciais no momento que inaugura as possibilidades de interlocução a sociedade civil e as 
instituições formais brasileiras: a Assembleia Nacional Constituinte (ANC) de 1987-1988. Por meio 
do estudo dos documentos que registram a participação do Movimento Negro ao longo do 
processo constituinte buscou-se responder às questões: 1 - Quais foram as demandas pleiteadas 
por organizações do Movimento Negro na ANC? 2 - Que tipos de argumentos são mobilizados por 
tais atores/atrizes para sustentar a necessidade e viabilidade da inserção dos pleitos no texto 
constitucional? 3 - Essas demandas foram incluídas na Constituição Federal? De que maneira? Além 
da pesquisa documental, realizou-se pesquisa bibliográfica sobre o contexto sociopolítico em 
questão e sobre a mobilização antirracista entre 1970-1980. Através do estudo da atuação do 
movimento social na ANC e do balanço das inclusões e exclusões de dispositivos na Constituição, 
aponto os desafios do tratamento da temática pelo Estado brasileiro, os avanços e a persistência de 
determinadas questões passadas quase três décadas do evento histórico estudado. 
 
 
 
Nathalie Reis Itaboraí (Iesp/Uerj) GT15  
 
Desafios da articulação entre trabalho e família entre as beneficiárias do Programa Bolsa Família 
O Programa Bolsa Família (PBF) consolida a ênfase nas famílias como unidades de políticas públicas 
e o lugar central das mulheres como gestoras de cuidados e recursos familiares, gerando debates 
em torno das tensões entre medidas de combate à pobreza e empoderamento feminino. Propõe-se 
investigar a articulação entre a participação feminina no mercado de trabalho e a divisão do 
trabalho doméstico e de cuidado entre as beneficiárias do PBF. Destaca-se o problema da 
autonomia feminina nas classes baixas, considerando suas maiores dificuldades de inserção no 
mercado de trabalho e suas menores alternativas de desfamiliarizar o cuidado. Através de dados 
das Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios de 2006 e 2012, analisa-se o perfil das 
beneficiárias do PBF, considerando suas características familiares e seus arranjos de trabalho 
remunerado, doméstico e de cuidado, além da demanda insatisfeita de cuidado público, medida 
pelo acesso dos filhos à educação infantil. Não obstante, a análise permite rever estereótipos sobre 
as mulheres beneficiárias e suas famílias, que também experimentam o processo geral de 
engajamento feminino no mercado de trabalho e de redução da fecundidade. 
 
 
 
Nathália G. Zaparolli (Ufscar) GT12  
 
Política de Ciência e Tecnologia Local, desenvolvimento econômico com desenvolvimento social? 
– O caso de São Carlos/SP 
A pretensão desse estudo é analisar a Política de Ciência e Tecnologia (PCT) no município de São 
Carlos/SP. O problema colocado é que a acumulação de riqueza pelo capital produtivo não se 
traduz na distribuição de renda para a população. Para entender essa questão, faremos um breve 
levantamento bibliográfico da questão da PCT no Brasil e da federalização ocorrida a partir de 1988, 
para situar o objeto a ser estudado e mostrar por que faz sentido estudar as políticas públicas 
locais, em específico a PCT. Em relação a São Carlos/SP, trata-se de um município de médio porte 
situado no centro do Estado de São Paulo, com suas diferenças culturais e econômicas, sendo 
espelho para diversos estudos científicos. A metodologia é o estudo de caso com método 
qualitativo, e apresenta levantamento de dados oficiais (IBGE e PNUD) e interpretações a partir das 
correlações e significados de cada variável mobilizada. O foco da análise envereda-se 



majoritariamente pela questão da renda per capita da população desse município, dentro do 
recorte temporal dos anos 2000 a 2010.  
 
 
 
Nayara Fátima Macedo de Medeiros (UNB) GT10  
 
Democracia e desigualdade econômica na ótica da teoria política: um esboço de sistematização 
teórica. 
Desde as primeiras discussões sobre formas de governo, tem-se abordado o papel da igualdade 
econômica na democracia. Entretanto, poucas correntes de pensamento especificam o que estaria 
no "meio" dessa relação. O presente trabalho tem como objetivo discutir as diferentes abordagens 
sobre igualdade econômica na teoria democrática. Dessa forma, pretende-se refletir acerca da 
relação entre as concepções de igualdade econômica e igualdade política de modo a mapear os 
debates advindos das correntes de pensamento político. Isso será feito por meio de uma revisão 
bibliográfica crítica da literatura, abrangendo as seguintes vertentes: liberal-pluralismo, 
deliberacionismo, democracia participativa e marxismo. A intenção final é propor uma 
sistematização mais precisa da relação entre distribuição de renda/riqueza e democracia. 
 
 
 
Nágyla Maria Galdino Drumond (UFC) GT15  
 
Operárias da Região Metropolitana de Fortaleza/Ceará: a família e os usos do tempo 
A comunicação tem como objetivo discutir os modos de vida na relação trabalho e tempo de 
mulheres operárias chefes de família, no complexo industrial da Região Metropolitana de Fortaleza. 
Com o processo de industrialização, os modos de vida das mulheres em situação de chefia familiar 
se modificam, provocando experiências ainda não vivenciadas às que deixam o trabalho agrícola e 
no comércio local, a fim de trabalhar na fábrica. As rotinas das chefes de família são alteradas e 
repercutem nas relações sociais de produção no trabalho doméstico, em função de uma 
compreensão diferenciada do tempo e de seus usos por mulheres oriundas de uma cultura rural. 
Compreende-se modo de vida como cultura, de acordo com a tradição do materialismo cultural de 
Raymond Williams. O conceito de cultura, nesta perspectiva, está entrelaçado aos conceitos de 
tempo (Marx, Elias), trabalho (Arendt, Marx, Hirata), família (Engels,Osterne,Sarti) e usos do tempo 
(Aguiar, Deddeca). A estratégia metodológica é a de aliar estudos de modos de vida a pesquisas de 
usos do tempo e tem por objetivo maximizar a coleta de dados nas diferentes dimensões do 
trabalho feminino, articulando as esferas pública e privada. 
 
 
 
Nelcilene da Silva Palhano Cavalcante (Ufopa) GT40  
 
O novo constitucionalismo latino-americano: o debate multicultural e pluricultural em torno dos 
direitos dos povos tradicionais na Constituição 
Em contexto de pós-colonialismo, as terras ocupadas por comunidades tradicionais (indígenas, 
quilombolas, povos ribeirinhos) estão passando pelo momento histórico de luta pelo 
reconhecimento de seus territórios, identidades, direitos constitucionais, num embate conflituoso 
com a interpretação jurídica sobre a propriedade. Requer-se repensar o problema epistemológico 
da concepção de Constituição e os direitos subjacentes a esta, mediante uma leitura hermenêutica 



crítica da realidade. A relação de busca pelo “reconhecimento” na Constituição destes povos deve 
ser pensada no contexto de análise da busca da relação de “ser pertencente” ao Código maior, 
numa recognição de valores voltados para o pluralismo e o multiculturalismo destes povos. Como 
objetivo, devemos verificar como o ordenamento jurídico brasileiro está adequado a influenciar o 
problema agrário e da propriedade diante dos direitos dos povos tradicionais e suas demandas por 
terras/territórios. Conclui-se que o novo constitucionalismo latino-americano é tendência que não 
pode ser ignorada pelo ordenamento jurídico brasileiro, principalmente no que se refere à 
regulamentação de direitos sobre terras de comunidades tradicionais. 
 
 
 
Nicholas Rauschenberg (USP) GT26  
 
Emancipação da razão ou radicalização política da democracia? Ernesto Laclau versus Jürgen 
Habermas no contexto da Lei de Meios de Comunicação argentina  
Buscaremos neste trabalho analisar o caso argentino da elaboração e aplicação da Lei de Meios de 
Comunicação (Ley n. 26.522) a partir de dois eixos teóricos confrontativos. Por um lado, 
revisitaremos as transformações teóricas da noção de esfera pública de Habermas dividindo-a em 
quatro fases, destacando o debate atual onde o autor alemão critica a inserção do capital financeiro 
de certos meios de comunicação na Alemanha. Interessa-nos indagar se essas mudanças teóricas 
não correspondem também às transformações reais das esferas públicas latino-americanas, e 
especialmente da Argentina. Por outro lado, Laclau nos ajuda a pensar teoricamente uma 
transformação da hegemonia política dos meios de comunicação. Consciente do obstáculo que são 
os meios de comunicação monopólicos, a teorização da hegemonia do autor argentino nos instiga a 
perguntars por uma esfera pública contra-hegemônica que foi fomentada não só pela elaboração 
da Lei de Meios, mas especialmente intensificada com sua aplicação. Nossa pergunta central seria: 
Como o desenvolvimento dos meios de comunicação – tanto tecnológica quanto política e 
economicamente – afetou e condicionou as democracias latino-americanas? 
 
 
 
Nicolas Wasser (UFRJ) SPG03 
 
Branding, diversidade e os afetos do capitalismo contemporâneo: dos processos de identificação 
à hegemonia cultural 
O capitalismo ocidental parece atualmente estar caracterizado por uma alta faculdade de 
incorporar arranjos e críticas sociais. Trata-se de uma economia política de subjetivações que 
chama por um manejo deliberado dos desejos individuais. Eu analiso este processo pelo exemplo 
de Visibly Hot, uma marca brasileira de acessórios de moda. Os objetivos deste estudo são: 
primeiro, revelar de forma crítica as estratégias gerenciais – o branding – que se alinham às 
aspirações e desejos dos seus jovens funcionários; segundo, como estes vendedores estão 
contribuindo (ou não) a este ‘espírito’ por meio de suas identificações e práticas no trabalho. Como 
mostram os resultados, o entusiasmo entre os jovens funcionários pela marca deve-se às 
promessas da última por “ser diferente”, um incentivo comum do chamado diversity management 
que visa a “capitalizar” grupos ou indivíduos anteriormente discriminados. É neste processo que a 
autenticidade individual, expressa por uma estilização da raça e/ou da sexualidade, mostra-se como 
o emblema, ou seja, o conceito-chave capaz de levar ao consentimento com o capitalismo de cunho 
neoliberal.  
 



 
 
Nilson Weisheimer (UFRB) GT36  
 
Marialice Foracchi e a formação da Sociologia da Juventude no Brasil 
O presente texto aborda a contribuição da obra de Marialice Manfredini Foracchi para a formação 
da Sociologia da Juventude no Brasil. Inicialmente é feita uma exposição sintética da origem da 
Sociologia da Juventude. Em seguida apresenta-se o conjunto de sua obra sobre a juventude 
buscando delinear sua perspectiva interpretativa. Na sequência é revisto o debate sobre a 
transformação do jovem em estudante enfatizando as relações desse com a família, os vínculos de 
manutenção e os estilos de dependência que são atribuídos à situação de classe do estudante. 
Retoma-se sua análise do processo de transição da dependência à autonomia, destacando como 
essas se manifestam no âmbito da inserção no trabalho, da profissionalização e projetos de 
carreira, os quais expressam os anseios de mobilidade social das famílias de classe média. A revisão 
volta-se, por fim, à análise da práxis estudantil, abordando as oscilações e inconsistência do 
radicalismo pequeno burguês. As conclusões apresentam uma síntese do debate destacando sua 
concepção objetivista sobre o jovem, o estudante e o movimento estudantil que se inscrevem 
como categorias sociológicas específicas. 
 
 
 
Norberto Decker Neto (UFRGS) GT37  
 
A moral em perspectiva: notas acerca da acolhida humanitária a imigrantes no Brasil 
contemporâneo 
O trabalho procura pensar nas experiências de mediação desempenhada pela Igreja Católica como 
protagonista de ajuda humanitária no Brasil. A ideia é analisar a retórica caritativa que perpassa 
práticas institucionais de entidades como as da Congregação dos Scalabrinianos. Quais são as 
convergências entre as políticas de Estado e da Igreja que se entrelaçam em um mesmo sistema 
coerente de técnicas de controle e ação social junto a populações migrantes? A dicotomia entre 
“bons” e “maus” migrantes sinaliza uma dimensão da ajuda humanitária capaz de inocular práticas 
e saberes positivos de moralização social. Em linhas gerais, meu desafio é compreender as formas 
através das quais os Estados e a sociedade moderna operam a regulação do religioso a partir do 
fenômeno das migrações transnacionais contemporâneas. Ao analisar etnograficamente práticas 
humanitárias, tenho como objetivo debater o papel da religião no espaço público, bem como 
realizar uma leitura interpretativa dos textos públicos que fundamentam o discurso scalabriniano e 
católico em geral, “escavando” os fundamentos deste complexo discursivo fundamentalmente 
moral e moralizante. 
 
 
 
Odilon Rodrigues de Morais Neto (UFT) SPG13 
 
Xerente e Krahó: relações de alteridade no médio Tocantins 
Este texto trata das relações historicamente estabelecidas entre os povos indígenas Xerente e 
Krahó (sécs. XIX/XX). Minha hipótese é que o processo de formação étnica e cultural dos povos 
atualmente reconhecidos como Krahó e Xerente se constituíram reciprocamente a partir de 
diferentes redes de relações e modalidades de articulações étnicas historicamente estabelecidas 
entre eles. A presente proposta visa elucidar como no caso dos Xerente e dos Krahó essas relações 



se transformaram a partir do contato com a sociedade/estado brasileiro e intensificaram 
intercâmbios acerca das representações sobre o "ser índio". 
 
 
 
Olena Volodymyrivna Kovtun (Ufma), Horácio Antunes de Sant Ana Júnior (Ufma) GT12  
 
Cluster de trabalho rural: imaginário económico ou estratégia para desenvolvimento  
Na perspectiva teórica da defesa do lugar como projeto, as teorias sociais convencionais tornaram 
quase invisíveis as formas tradicionais de pensar os modelos locais, culturalmente específicos, de 
configurar o mundo. Propõe-se observar num estudo comparado as possibilidades de 
investimentos em capital humano e social, a criação de empregos verdes e as empresas ecológicas, 
que fazem parte do Programa Mundial sobre os Empregos Verdes através da criação e 
implementação de políticas públicas governamentais e o seu impacto no crescimento econômico e 
no desenvolvimento sustentável em Cabo Verde e no Brasil. Procura-se compreender como é feita 
a sustentabilidade ecológica discutida em nível global por meio de implementação das políticas 
públicas nos locais através de criação de alternativas de empregos sustentáveis dentro das 
comunidades rurais. Observa-se que a possibilidade de atores inseridos no lugar de ter a 
capacidade de negociar os processos de conflito e participar no exercício da cidadania ativa por 
meio de emprego das suas estratégias empreendedoras ainda é muito condicionada pelo acesso 
restrito às informações legislativas e aos espaços da decisão globais.  
 
 
 
Otávio Ribeiro Raposo (ISCTE-IUL) SPG03 
 
Vida de cabeça para baixo. Desafiando a hegemonia nas margens da cidade 
Na Maré, bairro do Rio de Janeiro formado por dezesseis favelas, mais de quarenta jovens 
encontram-se todas as semanas para dançar break dance. Num meio onde os confrontos armados 
entre as facções do tráfico de drogas e a ação truculenta da polícia impõem constrangimentos à 
circulação dos moradores, esses dançarinos têm conseguido romper as dinâmicas de segregação. 
Alargam, assim, as suas redes de amizade e acedem aos múltiplos repertórios, saberes e estilos de 
vida presentes na metrópole. Os dançarinos da Maré encontraram no break dance (e no hip-hop) 
um modo criativo e eficaz de cultivar a sua subjetividade, partilhando estéticas, valores e símbolos 
que contrariam a atomização da vida urbana. Nesse processo, criam identidades positivas que 
contestam os estigmas e dispositivos de confinamento que os querem manter invisíveis nos 
“territórios de pobreza”. Respeitados no circuito de hip-hop, os b-boys e as b-girls da Maré 
(dançarinos de break dance) utilizam a performance e a imaginação para desafiar simbolicamente 
as relações de hegemonia, de forma a subverter o seu estatuto subalterno no capitalismo 
contemporâneo.  
 
 
 
Pablo Emanuel Romero Almada (CES-UC) GT03  
 
O problema das classes médias e as perspectivas a partir do Marxismo  
O problema das classes médias tem se constituído como um importante desafio explicativo para a 
sociologia, principalmente frente ao crescimento da chamada "nova classe média" brasileira. O 
objetivo desse artigo é elaborar uma análise teórica que questione os fundamentos desse termo 



nas teorias sociológicas de cunho pós-marxista e seus limites. Para isso, se faz necessário revisar 
algumas das premissas que embasaram as formulações teóricas das classes médias e confrontá-la 
com a perspectiva de alargamento da classe trabalhadora, comumente atribuída às décadas de 
1970 e 1980 na Europa e Estados Unidos e na década de 2000 no Brasil. Em termos gerais, como 
hipótese, postula-se que tais fundamentos têm abdicado de uma explicação articulada entre a 
morfologia do trabalho produtivo atual e o desenvolvimento do capital, a exploração e a luta de 
classes. Portanto, seria possível resgatar tais dimensões? Para o resgate dessa questão, é 
necessário entender a precariedade do trabalho e sua relação com as lutas de classe 
contemporâneas, que devem ser colocadas em outros marcos analíticos a partir do marxismo. 
 
 
 
Pablo Thiago Correia de Moura (UFCG) GT20  
 
Partidos marxista-leninistas: a arena eleitoral como subsidiária às disputas políticas da área 
sindical  
Historicamente, a arena sindical representa um campo de atuação para os partidos de origem 
socialista e marxista por constituir espaços para os operários aglutinarem forças e desenvolverem a 
ação coletiva em detrimento da dispersão dos operários no início da união de classe. A organização 
política do proletariado realizou-se por intermédio dos sindicatos e por sua ação conjunta com os 
partidos das classes operárias, muitas vezes utilizando a arena eleitoral como subsidiária às arenas 
extraeleitorais, as eleições como campo secundário nas proposições políticas do marxismo-
leninismo para mobilização da representação das bases. O objetivo do trabalho foca as formulações 
teóricas marxista-leninistas para os partidos políticos no campo eleitoral, entendendo que tratam 
esta arena como campo secundário ao campo sindical, formulando táticas políticas que se mostram 
uma extensão das lutas sindicais especialmente, e que esse aspecto produz limitações à extensão 
do alcance das estratégias destes partidos. 
 
 
 
Palloma Valle Menezes (Uerj) GT34  
 
Vivendo entre “dois deuses”: uma análise da rotina, sociabilidade e mobilidade nas duas 
primeiras favelas “pacificadas” 
No final de 2008, uma nova forma de policiamento em favelas cariocas alterou a rotina, a 
sociabilidade e a mobilidade nesses territórios. Essa modalidade de policiamento foi chamada de 
Unidade de Polícia Pacificadora. Baseado em uma pesquisa etnográfica de quatro anos nos dois 
primeiros territórios "pacificados" – o Santa Marta e a Cidade de Deus –, analiso neste trabalho 
como a inauguração das UPPs gerou uma mudança na fenomenologia do habitar dessas favelas. Tal 
mudança deu-se sobretudo a partir da contiguidade territorial permanente entre moradores, PMs e 
traficantes que passaram a dividir o mesmo território 24 horas por dia. Sugiro que a sobreposição 
de duas diferentes formas de gestão e de controle de um mesmo território impostas por "dois 
deuses" – o "dono do morro" e o comandante da UPP – acabou gerando uma intensificação do uso 
de múltiplos dispositivos de vigilância e da sensação de que "na favela está tudo monitorado". 
Argumento, pois, que à lógica do fogo cruzado, calcada na preocupação com reincidentes tiroteios, 
sobrepôs-se um regime de "campo minado", baseado em monitoramentos constantes e em 
tentativas de antecipar "contaminações" e evitar possíveis ações violentas. 
 
 



 
Paola Stuker (UFRGS) SPG21 
 
Queixas duplas: violência de gênero e prática policial em uma Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher 
Com a promulgação da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher emerge de uma situação de 
invisibilidade para um crime que prevê punição com pena de prisão aos acusados. Contudo, a 
criminalização deste tipo de violência não garante a efetividade do seu enfrentamento se os 
profissionais que trabalham nesta área – neste caso, os policiais civis – não forem preparados em 
questões de gênero. Nesta pesquisa, investigaram-se as práticas policiais e as dinâmicas das 
queixas em uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, através de observações dos 
registros de ocorrência e de depoimentos das mulheres denunciantes. A ênfase deste trabalho 
consiste em uma abordagem que busca compreender os elementos formais e informais que 
influenciam a aplicação da Lei Maria da Penha no espaço da delegacia, visto que o campo policial é 
um espaço perpassado por aspectos simbólicos, sociais, culturais, que reproduzem uma 
determinada moralidade. Identificou-se que o despreparo para atuação em casos de violência de 
gênero e a cultura repressiva faz da prática policial mais um motivo de queixa das mulheres, 
paralelo às violências que estas foram à delegacia denunciar.  
 
 
 
Patricia Vieira Trópia (UFU) GT41  
 
"Antes que fechem as lojas... é necessário ocupá-las": sindicalismo e formas de resistência no 
setor do comércio no capitalismo contemporâneo 
Considerado de maneira inexata como um «deserto sindical», o comércio é um setor cujas relações 
de trabalho, as formas de emprego, tanto quanto os conflitos «ordinários», são pouco pesquisados. 
Igualmente desconhecidos são os conflitos «extraordinários», as lutas, mobilizações e greves que 
explicitam algumas formas de precariedade e adoecimento no trabalho. Nosso objetivo é analisar 
dois processos de mobilização conduzidos por comerciários/as na França e no Brasil, no ano de 
2013. No caso francês, analisa-se o processo de mobilização em um grande magazine de produtos 
culturais. Trata da luta dos/as comerciários/as da Virgin, em razão do processo de liquidação da 
empresa e da demissão de 1.200 trabalhadores/as. No caso brasileiro, discute-se a também inédita 
greve deflagrada pelos/as comerciários/as da empresa B2W, um dos gigantes do e-commerce, 
situada na cidade de Uberlândia. As formas de luta postas em prática por sindicalistas e 
comerciários evidenciam o conflito entre capital e trabalho, a revolta acumulada dos trabalhadores 
diante de situações de opressão e adoecimento, a incerteza com o futuro, bem como a emergência 
de trabalhadores de base, dispostos ao enfrentamento. 
 
 
 
Patricia Villen (Unicamp) SPG24 
 
Periféricos na periferia  
O estudo analisa a relação entre imigração e trabalho no Brasil, delineada a partir dos fluxos 
provenientes de países periféricos envolvendo imigrantes e solicitantes de refúgio em condição 
socioeconômica vulnerável. O referido universo social da imigração tem sido silenciado e 
invisibilizado, sendo atualmente composto por nacionalidades diversificadas da África, Ásia e 
América Latina. Os principais canais de entrada (Mercosul, visto humanitário, solicitação de refúgio, 



circuito indocumentado) são identificados e analisados em seu conjunto, a partir do elemento que 
une as diferentes modalidades de imigração implicadas: o trabalho. O tratamento emergencial 
oferecido pela legislação e a política imigratória vigentes no país será problematizado em sua 
relação intrínseca com a execução de atividades laborais em atividades altamente marcadas por 
tendências da precarização do trabalho. Discute-se, portanto, a particularidade da força de trabalho 
dos periféricos na periferia, dentro das especificidades do funcionamento do mercado de trabalho 
brasileiro e da posição do país na divisão internacional do trabalho.  
 
 
 
Patrícia Correia de Oliveira (Ufpe) SPG12 
 
Santo Amaro: coesão social em território de tráfico – a (im) possibilidade local de consolidação de 
uma eficácia coletiva  
O bairro de Santo Amaro, localizado em Recife-PE, mesmo apresentando certo grau de coesão 
social, percebida a partir das mobilizações locais para melhorias das condições estruturais do 
bairro, apresenta também, um alto índice de criminalidade violenta, que por sua vez está 
diretamente relacionada às atividades do tráfico de drogas na localidade, quais sejam: comércio 
varejista, consumo e cobrança de dívidas. Dentro dessa perspectiva, esta pesquisa tem por objetivo 
compreender quais são os recursos utilizados pelos moradores, organizações comunitárias e 
organizações não governamentais, para acessar mecanismo de prevenção e controle da 
criminalidade violenta no local. Procuraremos assim identificar quais são as possibilidades ou os 
impeditivos da conversão da Coesão Social percebida em uma Eficácia Coletiva, ou seja, a 
consolidação de mecanismos informais de controle da criminalidade violenta no local. 
Teoricamente, as contribuições de Sampsons et alii (1997; 1989) serão utilizadas para compor o 
arcabouço teórico da pesquisa, principalmente os trabalhos relacionados à Teoria da Eficácia 
Coletiva e suas aplicabilidades para o contexto brasileiro. 
 
 
 
Patrícia da Silva Santos (Unicamp) GT40  
 
Desencantamento e desmitologização ou Max Weber e Siegfried Kracauer 
Proponho uma comparação conceitual-teórica entre as ideias de desencantamento do mundo, de 
Max Weber, e a concepção relativamente coeva de desmitologização, desenvolvida por Siegfried 
Kracauer durante os anos 1920. O nexo clássico será visitado no sentido de indicar as similaridades 
e diferenças nos diagnósticos de época desenvolvidos. Porém, sobretudo no que tange às 
reverberações anímicas de tais diagnósticos ou suas implicações para o “destino do homem 
moderno”, há divergências importantes, que podem ser acentuadas proficuamente também no 
sentido de apontar para alternativas que permitam abordagens diferenciadas no tratamento das 
crises sociais hodiernas. O modo como Kracauer leu o processo civilizacional oferece uma 
alternativa aos sujeitos que difere da inexorável sustentação weberiana da “consciência resignada”. 
Pretendo expor alguns dos pressupostos de tal alternativa e apontar para sua atualidade. 
 
 
 
Patrícia Duarte Rangel (USP), Mayra Goulart da Silva (UFRRJ) GT38  
 
Política externa brasileira, patrimônio cultural e relações Sul-Sul 



O tema deste artigo é Patrimônio Cultural e Relações Internacionais. O objetivo geral do trabalho é 
refletir sobre políticas patrimoniais como elemento estratégico de política externa com foco na 
integração latino-americana. Como objetivo específico, buscamos responder se as políticas no 
campo patrimonial vêm sendo influenciadas pela virada da Política Externa Brasileira (PEB), 
marcada pela convergência dos níveis bilateral e multilateral, e se projetos de cooperação entre 
países latino-americanos têm sido estabelecidos no campo. Para tanto, apresentaremos dados e 
informações sistematizadas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, da Agência 
Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores e da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). De forma complementar, traçaremos um paralelo 
entre as iniciativas de cooperação regional com aquelas firmadas entre a comunidade lusófona, em 
especial com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, com o intuito de apontar em qual 
dos dois grupos tem havido maior investimento em cooperação no campo preservacionista e quais 
as possíveis explicações para eventuais disparidades. 
 
 
 
Paula Ester Janovitch (IED) GT09  
 
O poder do lugar: a importância do lugar como espaço de potência na cidade 
A proposta desta apresentação é fazer uma reflexão sobre o "lugar" como um espaço de potência 
na cidade. Parto do pressuposto de que o lugar não é apenas constituído de seu patrimônio 
histórico e arquitetônico mas também de seus fluxos humanos e das diversas interações que se 
fazem nele e que o diferenciam de outros espaços da cidade. Com esta perspectiva, tentarei 
exemplificar através de diversos "lugares" da cidade de São Paulo, as várias formas pelas quais 
podemos compreender as identidades culturais urbanas e, de que maneira, estes "lugares de 
potência" distintos são impactados pelas transformações urbanas na medida em que não existe 
legislação e nem metodologia de pesquisa capaz de refletir de forma multidisciplinar sobre os 
vários grupos que habitam e conferem sentido aos diversos espaços da cidade.  
 
 
 
Paula Gomes Moreira (UNB) GT29  
 
A observação internacional de eleições na região andina: instrumentos para a promoção da 
democracia no período pós-Guerra Fria  
A observação internacional de eleições passou a ser cada vez mais constante em países que 
passaram por transições democráticas no século XX. Não obstante, tal atividade tornou-se uma 
norma para os governos desejosos de obter financiamentos e outros recursos de organismos 
internacionais. Ao mesmo tempo, muitas organizações intergovernamentais internacionais 
passaram a enviar missões com o objetivo de tornar os processos eleitorais mais íntegros e, com 
isso, contribuir para seu fortalecimento democrático. Assim, o presente trabalho pretende mostrar 
como a observação tornou-se um pré-requisito aos países que desejam ser reconhecidos como 
democráticos, ao mesmo tempo em que serviram como um instrumento para a promoção da 
democracia, tendo os países andinos como foco de análise.  
 
 
 
Paula Regina Pereira Marcelino (USP), Lidiane S Rodrigues (Ufscar), Danilo Martins Torini (USP) 
GT20  



 
Os marxistas nas universidades brasileiras 
Nossa pesquisa investiga o perfil socioeconômico e político, as opções e situações profissionais e as 
opções teóricas específicas dos marxistas brasileiros que trabalham no ensino superior como 
docentes e/ou que estão ligados à universidade (pública ou privada) por vínculo de estudo na pós-
graduação. A pesquisa foi realizada por meio da aplicação de um questionário on-line de 
aproximadamente 75 questões com 1308 respondentes. O trabalho que ora propomos é a primeira 
sistematização e análise desses dados com o apoio da historiografia produzida sobre o marxismo no 
Brasil e do aporte da sociologia dos intelectuais. 
 
 
 
Paulo Augusto Franco de Alcântara (UFRJ) GT21  
 
Construindo “liberdades” e “travessias”. Em torno do crédito para a agricultura familiar (Pronaf) e 
as transformações sociais em comunidades cafeeiras de Espera Feliz/MG 
Considerando o universo das políticas públicas de desenvolvimento social para o campo, bem como 
os processos de transformação social por aí desencadeados, esta pesquisa tem por objeto a 
investigação dos modos pelos quais os agricultores familiares de Espera Feliz (MG) conceituam, 
narram e, enfim, vivem os processos e mudanças apreendidas a partir do crédito subsidiado para a 
agricultura familiar (Pronaf). Assim, procuro identificar os principais efeitos e sentidos produzidos 
pelo Pronaf nas unidades de produção familiar locais, considerando a organização do trabalho, do 
orçamento e das relações nos domínios da família camponesa e nas suas extensões (lavoura, 
vizinhança e sindicato). Para isso, permaneci com os agricultores familiares que são imediatamente 
atingidos por essa política pública, empreendendo pesquisa etnográfica através da observação, 
descrição e entrevista. Como resultados preliminares, sugiram questões acerca das formas de 
“permanência” dos produtores no campo, do endividamento e dos processos de “luta” gestados a 
partir de um sindicalismo para a agricultura familiar. 
 
 
 
Paulo Edgar da Rocha Resende (UVV), Pablo Ornelas Rosa (UVV) GT10  
 
Movimentos sociais capixabas entre a institucionalização e a resistência 
A partir da combinação de distintas técnicas de coleta de dados, analisamos grupos de afinidade, 
táticas de protesto e movimentos sociais da Grande Vitória-ES. A análise é efetuada a partir de 
categorias de análise extraídas da filosofia pós-estruturalista, com o objetivo de compreender as 
singularidades de novas formas organizativas, de confronto e expressão do dissenso sociopolítico. 
As mais recentes mobilizações sociais no Brasil, no México, na Espanha, nos Estados Unidos, na 
Turquia, na Grécia, entre outros países, têm apresentado evidente proximidade a referenciais 
anarquistas, exigindo paradigmas teóricos capazes de compreender seus posicionamentos em 
relação ao Estado, suas formas organizativas e suas atuações táticas. Organização autônoma, 
horizontalidade interna, luta por mudanças estruturais, desconsideração a formalidades e normas 
vigentes, articulação em rede, uso de novas tecnologias, rejeição a autoridades, decisões 
consensuais etc. configuram novas expressões de resistência ao poder das macroestruturas 
disciplinadoras e das micropolíticas sociais que moldam condutas de indivíduos e coletividades na 
vida cotidiana. 
 
 



 
Paulo Eduardo Alves da Silva (USP) GT18  
 
Perfil das partes e conflitos submetidos aos juizados especiais cíveis no Brasil – quem disputa 
espaço com os grandes litigantes? 
Esta apresentação sintetiza dados de um levantamento do perfil das partes, conflitos e processos 
judiciais de juizados especiais cíveis de cinco capitais do país, realizado no âmbito de projeto 
desenvolvido por acordo entre a USP/FDRP e o Conselho Nacional de Justiça. A pesquisa que 
fundou o projeto buscou, em processos judiciais e entrevistas com servidores e partes, elementos 
para traçar um perfil dos conflitos que têm chegado à Justiça brasileira por meio dos juizados 
especiais e, a partir disso, tentar visualizar aspectos da disputa de espaço que existe entre 
diferentes perfis de conflitos e de litigantes em torno do espaço dos juizados especiais cíveis. O 
principal resultado da pesquisa parece ter sido a confirmação de que, para além do perfil padrão 
majoritário de conflitos entre consumidores e fornecedores de serviços públicos ou privados de 
massa, há alguma variação regional deste perfil e, em todas as regiões, os diferentes perfis 
minoritários estão em disputa com o perfil padrão pelo espaço privilegiado que são os juizados 
especiais. 
 
 
 
Paulo Henrique Paschoeto Cassimiro (Uerj) GT39  
 
A Inevitável liberdade dos modernos: república e liberalismo no pensamento político da 
Revolução Francesa 
O liberalismo consagrou, a partir da Revolução Francesa, a vitória de um modelo de representação 
política cujo fundamento encontra-se na necessidade de viabilizar a participação e, por 
conseguinte, a legitimidade do poder através da primazia da sociedade sobre o Estado. No presente 
trabalho pretendemos discutir – através do estudo da teoria política do liberalismo que nasce com 
a queda do jacobinismo até a consolidação da constituição de 1814 –  como a obra de autores 
como Germaine de Staël, Benjamin Constant e René de Chateaubriand elaboram, a partir de uma 
leitura negativa da possibilidade de um governo republicano fundado na ideia de soberania 
popular, uma teoria da história que servirá de fundamento para justificar a necessidade premente 
de adequar a liberdade às demandas do mundo moderno que, graças ao progresso da civilização do 
comércio e das luzes, afirma a necessidade de resguardar a liberdade civil do âmbito da ação da 
política. Assim, pretendemos demonstrar como o liberalismo francês legitima o regime 
representativo e suas implicações em termos de participação e direitos através de uma crítica ao 
princípio do republicanismo clássico e de uma teoria progressiva da história. 
 
 
 
Paulo Jorge Silva Ribeiro (Uerj) GT19  
 
De onde se é possível falar? "Cidade de Deus" como testimonio 
Nos campos de enfrentamentos que permeiam as disputas por lugares institucionais e simbólicos 
de enunciação sobre a sociedade e a cultura brasileiras contemporâneas, está inserido Paulo Lins, 
autor nodal de um intenso enfrentamento a respeito não dos rumos, mas de alguns dos ritmos da 
crítica e do lugar de fala dos sujeitos subalternos hodiernos. Para acessar esta celeuma, utilizo-me 
dos posicionamentos do autor de "Cidade de Deus" (1997) – ativo debatedor das polêmicas que se 
seguiram ao filme homônimo (2002) –, e dos campos de pressão que atravessaram estes artefatos, 



que alcançaram envergaduras críticas intensas. Busco assim compreender como um autor 
desconhecido se transformou em um "intelectual subalterno" em meio a uma batalha cultural em 
torno dos lugares do testemunho e dos artefatos políticos e culturais produzidos nas periferias 
brasileiras. Observar, deste modo, algumas das circulações e negociações produzida em torno 
destes artefatos será meu empreendimento. E não o intuito, absolutamente diverso, de decifrá-lo. 
Espero, resgatando este debate, tentar compreender algumas práticas intelectuais que envolveram 
a Polêmica "Cidade de Deus" discursivamente. 
 
 
 
Paulo Mesquita Davila (Uerj) GT39  
 
Imagens de Brasil e critério de adequação: o debate sobre os sistemas de governo na Primeira 
República  
O primeiro cenário do debate em torno do parlamentarismo e do presidencialismo no Brasil ocorre 
logo nos primeiros anos da república. A passagem da Monarquia à República trazia consigo a 
efervescência das contendas em torno do desenho institucional mais capaz de resolver os 
problemas da ordem pública. A questão posta na ordem do dia da agenda intelectual dos homens 
públicos durante este período é a causa, ou as causas dos desacertos republicanos. A base do 
debate entre a opção parlamentarista, como forma de superação da crise político-institucional dos 
primeiros governos republicanos – Deodoro e Floriano – a manutenção do centralismo 
presidencialista terá como eixo, a realidade brasileira como argumento, ou seja, a crença na ideia 
de que a pura observação atenta da realidade nacional é capaz de indicar qual o sistema político 
mais adequado à ordem pública. Uma espécie de "mimetismo" social entre as instituições, o 
sistema político e a sociedade, o meio. 
 
 
 
Paulo Roberto dos Reis Marques (Fiocruz) GT12  
 
Bancos de financiamento de longo prazo: ortodoxos e heterodoxos na construção do 
desenvolvimentismo  
Uma das questões centrais no desenvolvimentismo é a da participação do Estado na economia, 
particularmente para projetos de grande monta e com retorno de longo prazo. Este trabalho 
investiga a formação de preferência dos atores no período desenvolvimentista, no Brasil e na 
Argentina, observando a criação e trajetória dos dois bancos públicos de financiamento de longo 
prazo – o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) e o Banco Nacional del Desarollo 
(BANADE). Explica as diferentes capacitações e trajetórias destas duas instituições, como resultado 
de entendimentos distintos do papel (positivo) do Estado na economia, sobre o qual se assentaram 
cada uma das respectivas coalizões que apoiaram sua intervenção e expansão. O trabalho estuda o 
papel das ideias no crescimento do Estado na economia, durante o período desenvolvimentista, 
particularmente na adoção de certas soluções de financiamentos e de instituições específicas para 
este fim – o BNDES e o BANADE. Procura comparar as bases ideacionais de formação destas duas 
instituições, e suas diferentes capacidades de respostas.  
 
 
 
Paulo Sérgio Peres (UFRGS), Amanda Santos Machado (UFRGS) GT27  



 
Recrutamento partidário de jovens no Rio Grande do Sul: uma análise tipológica 
O presente trabalho analisa o processo de recrutamento de jovens pelas principais organizações 
partidárias do atual período democrático no Rio Grande do Sul [PP, DEM, PSDB, PMDB, PSB, PCdoB 
e PT]. Por recrutamento partidário entendemos um processo longo e integrado de (a) atração de 
novos membros, (b) formação de quadros e (c) sua posterior seleção para ocupar cargos, seja na 
burocracia organizacional, na burocracia estatal ou como representantes. Nosso objetivo principal é 
identificar a estratégia de recrutamento utilizada por esses partidos no processo de renovação de 
suas lideranças. Para o estudo, propomos uma tipologia que classifica as estratégias partidárias de 
recrutamento, bem como as modalidades e as formas de filiação de jovens. Os dados analisados 
abrangem informações qualitativas e quantitativas, a partir de entrevistas abertas com as 
lideranças jovens dos partidos e de um survey junto aos jovens filiados. 
 
 
 
Pâmela S M Esteves (PUC Rio) GT36  
 
Bullying: entre o (não) reconhecimento da diferença e a banalidade do mal 
A presente proposta, um estudo qualitativo acerca da violência escolar, teve como objetivo 
principal conhecer e compreender as relações entre pares permeadas por práticas agressivas que 
atualmente são conceituadas como bullying. O estudo foi realizado com adolescentes e professores 
da maior escola pública da rede estadual do Rio de janeiro. A principal hipótese pressupôs que os 
altos índices de casos de bullying estão relacionados à dificuldade dos adolescentes em reconhecer 
as diferenças culturais e identitárias que são construídas e reconstruídas no ambiente escolar. 
Contudo, os achados da pesquisa demonstraram que a intolerância à diferença é ainda insuficiente 
para explicar a gravidade das agressões, e por isso o bullying foi também compreendido como um 
comportamento banalizado, que entre os adolescentes se origina da incapacidade de pensar e 
refletir sobre o significado e as consequências das ações. A Teoria do Reconhecimento de Charles 
Taylor e Axel Honneth e o conceito de banalidade do mal de Hannah Arendt compõem o referencial 
teórico da pesquisa. A pesquisa foi defendida como tese de doutorado no departamento de 
educação da Puc-Rio.  
 
 
 
Pedro Feliú (USP), Francisco Urdinez (USP) GT29  
 
Sucesso legislativo do presidente nas políticas externa e doméstica: o caso argentino (2001-2013) 
O presente artigo analisa o sucesso legislativo do presidente argentino nas políticas doméstica e 
externa, controlando a análise por importantes características políticas. Para tanto, construímos um 
modelo hierárquico cujo objeto são as votações tramitadas entre 2001 e 2013 no Congresso 
Nacional argentino. Os resultados empíricos confirmam a tese dos dois presidentes para o caso 
argentino, ou seja, quando o tema é política externa, o apoio congressual às propostas 
presidenciais é significativamente maior do que nos assuntos domésticos, indicando distinções 
relevantes entre ambas as arenas no processo decisório democrático. Adicionalmente, 
encontramos uma maior propensão do Senado em apoiar as propostas presidenciais em política 
externa quando comparado à Câmara dos Deputados. A baixa influência de fatores como a 
polarização ideológica dos partidos políticos, a aprovação popular do presidente e a percepção 
popular sobre o desempenho da economia no apoio às iniciativas presidenciais em temas de 



política externa corrobora a argumentação do realismo ofensivo acerca da baixa relevância dos 
atores domésticos nas decisões de política externa.  
 
 
 
Pedro Andrade Matos (PUC Minas) SPG05 
 
Retroalimentação na Cooperação Técnica Internacional  
O artigo busca compreender se e como os países receptores contribuem na Cooperação Técnica 
Internacional Sul-Sul, principalmente nas partes técnicas (metodologia e tecnologia) dos projetos 
submetidos à cooperação. O trabalho postula que sim, os países receptores contribuem na CTI Sul-
Sul. Contudo, a capacidade de contribuição ou de retroalimentação a ser gerada depende da 
presença de condições e fatores internos favoráveis à cooperação internacional; notadamente 
vontade política para busca de novas ideias, presença de instituições e ministérios especializados 
em cooperação internacional em uma determinada área; coordenação entre si, e entre si em 
relação aos seus congêneres no país exportador da ideia durante a cooperação, grau de 
compreensão dos principais atores envolvidos em torno da solução e da experiência importada e a 
capacidade de adequá-las à realidade local. Servindo de estudo de caso, busca-se analisar como 
Cabo Verde contribuiu para a melhoria do Sistema de Cadastro Único Brasileiro no quadro do 
projeto “Casa para Todos” (2010-2011).  
 
 
 
Pedro Casas Vilela Magalhães Arantes (PUC Minas) SPG17 
 
Entre a crise neoliberal e a ascensão da esquerda na Bolívia: um estudo acerca da política externa 
do governo Evo Morales 
O artigo busca analisar as características e especificidades do governo Evo Morales (2005-2014) 
levando em consideração o papel exercido pela política externa na busca por autonomia e 
desenvolvimento do país. Levando em consideração o duplo movimento de Karl Polanyi, busca-se 
analisar a América Latina, caracterizada, em um primeiro momento, pela adesão em peso ao 
neoliberalismo nas décadas de 1980 e 1990, e em seguida, representando o contramovimento, a 
ascensão de líderes progressistas (Onda Rosa). Será analisado o contexto interno boliviano a fim de 
compreender as mudanças ocorridas a partir da ascensão de Evo Morales, bem como desafios e 
oportunidades da política externa boliviana e sua relação com o binômio autonomia-
desenvolvimento. Ao assumir o governo boliviano, Evo percebia a política externa como um dos 
pilares centrais para o país se desenvolver e garantir autonomia, principalmente frente a 
tradicionais parceiros, como União Europeia e Estados Unidos. Para Evo, atrelado à valorização da 
cultura indígena e maior participação do Estado na economia, a diversificação da inserção 
internacional do país, conduziria o país rumo ao desenvolvimento e à superação das desigualdades. 
 
 
 
Pedro Gustavo de Sousa Silva (Ufpe) SPG14 
 
PSDB e PT: o que mudou com a tarefa de ser governo? 
O propósito da pesquisa é responder à seguinte indagação: quais os efeitos do exercício do governo 
federal sobre PSDB e PT durante, respectivamente, as gestões FHC (1995-2002) e Lula (2003-2010)? 
Com esta pergunta, pretendo abordar os eventuais impactos que a função de ser governo 



acarretou para esses dois partidos durante as primeiras experiências de ambas as siglas à frente do 
Poder Executivo nacional. O enfoque organizacional é o que mais interessa para os objetivos desta 
investigação. Buscarei investigar as possíveis consequências para a organização partidária 
decorrentes da ascensão ao comando do governo federal. 
 
 
 
Pedro Heitor Barros Geraldo (UFF), Roberto Kant de Lima (UFF) GT01  
 
Conflitos em formação: a experiência da convivência civil-militar no Curso de Tecnólogo em 
Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense 
Este artigo discute as moralidades e os conflitos decorrentes da formação de profissionais da área 
de segurança pública no Curso de Tecnólogo em Segurança Pública e Social da Universidade Federal 
Fluminense a partir da experiência na coordenação do curso e na administração dos conflitos de 
ordem acadêmica. O curso é voltado para profissionais já inseridos nas instituições de segurança 
pública. Atualmente, conta com 1117 alunos matriculados cursando disciplinas, em sua maioria 
policiais militares. Este curso à distância apresenta questões próprias dessa tecnologia de 
transferência do conhecimento. No entanto, os conflitos ocorridos no decurso dessa experiência 
demonstram diferentes moralidades que informam as representações civis e militares sobre o 
significado da formação e das concepções de disciplina e hierarquia. O objetivo é descrever e 
analisar essas diferentes concepções de disciplina e hierarquia envolvidas nesse caso, uma 
proveniente da hierarquia excludente do comando e da repressão, outra da normalização dos 
comportamentos e adesão às regras da convivência universitária, contrastando o papel de 
instituições civis e militares na democracia contemporânea. 
 
 
 
Pedro Henrique de Moraes Cicero (UFU) GT11  
 
Abstenção eleitoral e o cenário político venezuelano: uma [breve] crítica à teoria institucionalista 
da escolha racional 
A partir de um estudo de caso – o processo político em curso na Venezuela –, o trabalho tem como 
objetivo problematizar algumas contribuições conceituais vinculadas à teoria institucionalista da 
escolha racional, em especial as que versam sobre o fenômeno da participação eleitoral. A partir 
desse exercício, o texto procura compreender os motivos da considerável oscilação nos índices de 
abstenção registrados na história venezuelana recente para, em seguida, argumentar que, ao 
menos neste caso, e ao contrário do que propõe a lógica da escolha racional, não é prudente 
dissociar o “componente político” das análises sobre a participação eleitoral. 
 
 
 
Pedro Henrique Santos Queiroz (Unicamp) SPG10 
 
Sobre a imagética fotográfica do "novo" sindicalismo em São Bernardo do Campo (1978-1980): 
exposição da proposta metodológica e apresentação de resultados parciais  
Pretende-se apresentar uma síntese da proposta metodológica e dos principais resultados parciais 
obtidos pela pesquisa em andamento. A pesquisa consiste de um exercício de reconstituição 
analítica e interpretativa de uma série de episódios de greve ocorridos em São Bernardo do Campo-
SP entre 1978 e 1980 a partir de uma proposta de uso da fotografia como fonte de pesquisa 



privilegiada. A imagem fotográfica é aqui explorada em seu duplo aspecto de construção discursiva 
e registro da “realidade visível”. A hipótese central – sobre a qual se baseia a viabilidade e 
pertinência da proposta metodológica – é a de que as lutas operárias do período de 
redemocratização no Brasil assumem um importante aspecto de disputa sobre a definição dos 
limites da visibilidade social, aqui compreendida como dimensão do conflito moral por 
reconhecimento. A proposta de reconstituição analítica-interpretativa dos episódios de greve se 
estrutura em três níveis de leitura da imagem fotográfica, quais sejam: a) a fotografia como indício 
do conflito moral sobre a definição dos limites da visibilidade social; b) a fotografia como veículo de 
pensamentos e emoções e c) a fotografia como “microcenário” do passado. 
 
 
 
Pedro Leão da Costa Neto (UTP) GT20  
 
Sobre algumas tentativas de superação do dogmatismo: o marxismo tcheco nos anos 1960 
O objetivo da nossa comunicação é discutir os debates teóricos ocorridos na Tchecoslováquia, no 
período aberto com a morte de Stalin e a posterior leitura do relatório de Kruschev no XX 
Congresso do PCUS realizado em fevereiro 1956. Esta escolha se justifica, tanto pelo nível 
alcançado por algumas das contribuições a este debate, como pela importância dos problemas 
teóricos envolvidos, procurando inseri-las no interior da complexa conjuntura teórico-política do 
período. Nos deteremos, particularmente, nas contribuições de três destacados pensadores 
marxistas tchecos que criaram suas obras, justamente, ao longo dos anos 1960: Jindrich Zeleny (A 
estrutura lógica de ‘O Capital’ de Marx), Karel Kosik (Dialética do concreto e A nossa crise atual) e 
Robert Kalivoda (A realidade espiritual moderna e o marxismo), nas quais procuraram dar 
diferentes respostas a crise do dogmatismo oficial e tentaram elaborar três propostas alternativas 
de renovação do marxismo. 
 
 
 
Pedro Luiz Costa Cavalcante (UNB), Gabriela Spanghero Lotta (UFABC) GT30  
 
Desvendando a burocracia de médio escalão do Governo Federal: uma análise sobre os perfis, 
trajetórias e relações de dirigentes do setor público 
Este artigo busca contribuir para a literatura de burocracia e políticas públicas analisando perfil e 
atuação dos burocratas de médio escalão do governo federal, bem como comparando-os com a 
burocracia de nível de rua e a de alto escalão. Para tanto, a partir de análises de dados 
quantitativos e qualitativos, buscará responder a um conjunto de questões que ajudem na 
compreensão da relação existente entre o perfil destes burocratas, seus relacionamentos e sua 
forma de atuação. Embora análises preliminares sobre estes dados já tenham sido realizadas e 
publicadas, este estudo tem como objetivo revisitar os dados e avançar na análise de elementos 
que ainda não foram esgotados nos trabalhos anteriores, especialmente as correlações entre as 
diferentes variáveis levantadas (perfil, trajetória, atuação e relações). A partir das análises cruzadas 
entre estas diferentes variáveis, como também a comparação com os demais segmentos da 
burocracia buscaremos contribuir para o entendimento mais profundo dos burocratas de médio 
escalão e, a partir deles, da estrutura e dinâmica do Estado brasileiro e suas implicações para o 
desenho e implementação das políticas públicas.  
 
 
 



Pedro Nascimento (UFPB) GT37  
 
Quem precisa do Bolsa Família? “Necessidade”, “merecimento” e “direito” no cotidiano da 
implementação do Programa Bolsa Família em Rio Tinto/PB 
Discutirei elementos da implementação do Programa Bolsa Família (PBF) destacando o processo de 
inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); o 
acompanhamento das condicionalidades; os discursos associados a essa atividade; e as 
classificações dos sujeitos envolvidos. Com base em pesquisa etnográfica, em andamento, em Rio 
Tinto/PB, os interlocutores principais têm sido os beneficiários do Programa, mas também os que 
estão em processo de inscrição no CadÚnico e os que se inscreveram e não chegaram a ser 
contemplados; além de gestores da Saúde e da Assistência Social. A observação desse processo de 
busca por um benefício permite visualizar a percepção dos sujeitos acerca do que é o PBF e a quem 
se dirige; a definição de critérios com base nos quais se considera que alguém pode ter “direito”. 
Isto é feito com base em uma classificação dos sujeitos onde estão presentes noções de 
“necessidade”, “precisão”, “ajuda”, “merecimento”, “verdade”, “justiça”, “injustiça”. Desde o 
momento do cadastramento, passando pelo acompanhamento das condicionalidades está em jogo 
a compreensão das razões de algumas pessoas receberem e outras não receberem o BF. 
 
 
 
Pedro Santos Mundim (UFG), André Jácomo (UDF), Wladimir Gramacho (UnB) GT06  
 
Avaliações econômicas subjetivas e a popularidade governamental no Brasil (2001-2014)  
Estudos sobre determinantes da popularidade governamental estão entre os mais tradicionais do 
campo do comportamento político. Em geral, a premissa teórica é simples: quando a econômica vai 
bem, o desempenho do Presidente da República é bem avaliado pela opinião pública, quando a 
economia vai mal, ele é mal avaliado pela população. (Anderson, 1995; Lewis-Beck e Paldam, 2000; 
Berlemann e Enkelmann, 2012; Erikson, MacKuen e Stimson, 1992; Lewis-Beck e Stegmeier, 2000; 
entre outros). A literatura, contudo, divide-se entre os trabalhos que usam indicadores econômicos 
objetivos, como índices de inflação e desemprego, e variáveis subjetivas, como o sentimento dos 
consumidores ou percepções sobre o estado da inflação e o desemprego. O presente trabalho 
pretende ocupar uma lacuna na literatura brasileira ao explorar a influência do Índice Nacional de 
Expectativas do Consumidor (INEC), medido mensalmente pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), sobre a aprovação dos presidentes da República entre 2001 e 2014 no País. Adicionalmente, 
também analisaremos a estabilidade temporal da relação entre o INEC e nossa variável 
dependente, e a possível influência da agenda midiática sobre o INEC. 
 
 
 
Pricila Loretti Tavares (Uerj) GT37  
 
Quando chega a conta de luz: normas e moralidades no processo de formalização de serviços nas 
favelas 
O presente trabalho trata dos processos de formalização/legalização de serviços urbanos como 
efeitos de parcerias público-privadas direcionadas principalmente às áreas de favelas nas quais 
foram instaladas Unidades de Polícia Pacificadora (UPP); reflete sobre normas e moralidades que 
fazem parte destes processos através da percepção dos moradores de Santa Marta, favela da zona 
sul do Rio de Janeiro, em relação à chegada das contas de luz em sua residência; analisa o processo 
de implantação do Programa Comunidade Eficiente(PCE) pela Light enquanto meio de 



normatização e/ou incorporação de novas regras no uso e controle do consumo da energia elétrica; 
acompanha o conflito de interesses entre os novos clientes formalizados e a empresa 
concessionária quando da contestação de valores cobrados, tendo como principal argumento por 
parte dos moradores o fornecimento e a distribuição de um "bem público" às populações de baixa 
renda. 
 
 
 
Priscila Queirolo Susin (PUCRS) GT14  
 
Gênero, feminismo e sociedade civil: participação de mulheres nos movimentos de luta por 
moradia no Centro de São Paulo 
A inclusão de mulheres na agenda nacional é recente, e remete ao avanço no reconhecimento da 
cidadania feminina enquanto resultado de constantes tensionamentos entre grupos feministas, 
sociedade civil e Estado. Este trabalho propõe analisar, sob uma perspectiva crítico-dialógica, de 
que forma as concepções de igualdade, espaço público, espaço privado, participação política e 
empoderamento (empowerment) se constituem a partir das relações de gênero no cotidiano, 
considerando as posições da coletividade, os padrões culturais opressivos e os contextos sociais 
concretos nos quais as socializações ocorrem. Para tanto, abordo a participação de mulheres em 
movimentos por moradia no Centro de São Paulo, enfocando a questão de gênero sob duas formas 
metodológicas: a)objetivada através da institucionalização dos movimentos, suas prerrogativas 
políticas e discursivas, o perfil das mulheres participantes e os lugares formais por elas ocupados; e 
b) subjetivada através de trajetórias biográficas e do cotidiano nas ocupações, enfocando 
motivações, redes informais, formas de adesão e a compreensão que cada participante tem de seu 
papel no movimento.  
 
 
 
Rachel Loureiro Andreta (UFSM), Rosana Soares Campos (UFSM) GT41  
 
Além da formalização: o perfil dos trabalhadores terceirizados no contexto dos governos federais 
do PT 
Este trabalho objetiva identificar o perfil dos trabalhadores terceirizados do Brasil, no contexto dos 
governos federais do PT, bem como sua relação com a precarização. Este perfil foi elaborado 
através de análise estatístico-descritiva por meio de dados do Sindicato dos Empregados em 
Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros (SINDEEPRES) e do Sindicato das Empresas de 
Prestação de Serviços a Terceiros (SINDEPRESTEM). Através da análise, identifica-se que os 
trabalhadores terceirizados são predominantemente homens, pardos, adultos, com menor 
qualificação e remuneração nas primeiras faixas salariais. A flexibilização dos contratos e das 
jornadas de trabalho, assim como a alta rotatividade, estão dentre os elementos que caracterizam 
suas condições de trabalho. Embora um sindicato seja dos trabalhadores e o outro patronal, os 
dados revelam sinais de precarização – portanto, o perfil do trabalhador terceirizado corresponde 
ao da base da pirâmide social brasileira, distanciando-se da chamada "nova classe média" que os 
governos petistas publicitam em seus mandatos e aproximando-se da "nova classe trabalhadora", 
que em sua maioria, é representada pela formalidade precária. 
 
 
 
Rafael Godoi (USP) GT42  



 
O lugar da mulher no funcionamento cotidiano do sistema penitenciário paulista 
Neste trabalho, procuro problematizar o lugar da família do preso, especialmente da mulher – mãe, 
companheira ou esposa – no funcionamento cotidiano do sistema penitenciário paulista. No 
decorrer do texto, persigo dois objetivos principais. Em primeiro lugar, procuro mostrar como no 
Estado de São Paulo – que abriga o maior sistema prisional do país e um dos maiores do mundo – 
os familiares dos presos (e especialmente as mulheres) desempenham um papel estratégico em 
dinâmicas básicas que viabilizam tanto o funcionamento cotidiano das prisões, quanto a 
manutenção de mínimas condições de sobrevivência da população carcerária. Em segundo lugar, 
procuro mostrar como as diversas formas de controle e vigilância estatal que objetivam os 
familiares dos presos no decorrer do processo de visitação podem iluminar certas dimensões 
estruturantes das mais proeminentes e atuais estratégias que conformam uma particular forma de 
governo penitenciário. 
 
 
 
Rafael Cesar Ilha Pinto (UFRGS) GT11  
 
Integração regional e qualidade da democracia: estudo de caso dos mecanismos institucionais do 
Mercosul e da Comunidade Andina de Nações 
A presente proposta é parte da pesquisa de doutorado feita pelo autor e que procura analisar os 
processos de integração latino-americanos nos aspectos referentes à manutenção da estabilidade 
democrática regional, o acúmulo em direção a uma democratização ascendente das relações sociais 
e políticas em seus respectivos projetos e países e os mecanismos institucionais e protocolares que 
fomentam o desenvolvimento nesse sentido. Para tanto, neste paper, far-se-á uma apresentação 
descritiva dos principais organismos e protocolos firmados pelos Estados-membros que 
condicionam e/ou estipulam uma maior necessidade de participação das sociedades nacionais nos 
próprios processos de integração. Posteriormente, se buscará fazer uma análise sobre a posição 
assumida pelos Estados-parte no que concerne à manutenção da estabilidade democrática nas 
circunscrições territoriais soberanas de seus membros através de suas ‘Cláusulas Democráticas’ e a 
sua possível aplicação. Por fim, se recorrerá a uma análise de conteúdo dos dispositivos e 
protocolos emanados para uma discussão teórica nos marcos do debate sobre representação 
política, democratização do sistema internacional e qualidade da democracia. 
 
 
 
Rafael Leite Mantovani (USP) SPG07 
 
A prisão em São Paulo em uma perspectiva histórica 
A prisão atual é o resultado do que foi formulado historicamente. Quais foram as primeiras 
reflexões a seu respeito na cidade de São Paulo no início do século XIX? A cadeia e a senzala eram 
os locais de maior contágio (sarampo, varíola e lepra) da cidade e, contraditoriamente, os homens 
que por elas passavam eram aqueles que faziam a manutenção da "saúde pública": eram usados 
como mão de obra de limpeza do espaço urbano, conserto de ruas, dessecamento de pântanos 
etc., sempre em condições de subnutrição. Entretanto, era por meio da circulação de homens sob 
essas circunstâncias que geravam morbidade e mortalidade que se assegurava a "saúde pública" 
em São Paulo. Houve debate a respeito do valor punitivo dos trabalhos forçados públicos, sendo os 
estudantes da faculdade de direito os seus maiores críticos. Também defendiam uma reforma 
prisional, que era, entretanto, incompatível com o sistema social e econômico da época: o grau de 



violência da punição deve, logicamente, ser mais elevado do que a violência social cotidiana para 
ser "eficaz". Por outro lado, haveria também os defensores dos trabalhos forçados, pois os 
regenerariam das doenças que a própria prisão e cativeiro geravam. 
 
 
 
Rafael Mesquita de Souza Lima (Ufpe), Marcelo de Almeida Medeiros (Ufpe) GT29  
 
A identidade internacional do Brasil emergente no discurso do governo e da imprensa: uma 
análise da Minustah e do Acordo Nuclear entre Brasil, Turquia e Irã 
Este trabalho analisou a atualização da identidade internacional do Brasil. Historicamente definido 
como periférico e subdesenvolvido, o país executou na década passada uma política externa 
assertiva reivindicando o status de potência emergente. Para avaliar o êxito dessa atualização, 
buscou-se caracterizar, com base no construtivismo, a identidade do Brasil emergente no discurso 
oficial para, então, compará-la com o discurso da imprensa nacional e estrangeira. Através da 
análise de discurso francesa, foram analisados 36 pronunciamentos do Presidente da República e 
Ministro das Relações Exteriores e 136 textos de 2 periódicos nacionais e 2 internacionais acerca de 
2 ações diplomáticas representativas da busca brasileira por proeminência: a Minustah e o Acordo 
Nuclear assinado com Turquia e Irã. Concluiu-se que o discurso oficial caracterizou o Brasil 
emergente sobretudo pela diplomacia Sul-Sul, com variações de ênfase entre os episódios. O 
discurso da imprensa foi mais heterogêneo, segundo a formação discursiva de cada veículo. 
Palavras-chave: construtivismo, identidade internacional do Brasil, política externa brasileira, 
análise de discurso, jornalismo. 
 
 
 
Rafael Oliveira Paulino (UFMG) GT06  
 
Diferenças intergeracionais na adesão à democracia no Brasil 
O tema deste trabalho é o impacto das experiências socializadoras em diferentes contextos sobre 
as atitudes políticas de gerações brasileiras. O objetivo é explorar o impacto da trajetória 
democrática e do legado do regime autoritário no país, examinando em detalhe a dimensão 
geracional do desenvolvimento de atitudes políticas, mais especificamente aquelas de adesão à 
democracia. Buscamos identificar se existem diferenças entre os que possuem experiências de vida 
em diferentes regimes e os que foram socializados e só viveram em um regime democrático. Como 
a análise é empreendida num período consideravelmente posterior ao da transição democrática 
(27 anos), nossa expectativa, em concordância com outros estudos relativos ao tema, é de que não 
só as diferenças entre as gerações foram se atenuando no tempo, mas a geração mais velha passou 
a aderir mais à democracia do que a geração mais jovem, já que há uma maior habituação 
democrática por parte dela e que também pode comparar os dois regimes, dada a memória vívida 
do antigo regime. 
 
 
 
Rafaela Silva Dornelas (Ufes), Caio Floriano dos Santos (FURG) GT07  
 
Distâncias e proximidades na lógica da desigualdade ambiental: as monoculturas de eucalipto em 
São Mateus e Conceição da Barra (ES) e a modernização portuária e indústria naval em Rio 
Grande (RS)  



O presente trabalho tem como objetivo central discutir o tema da desigualdade ambiental a partir 
dos elementos que nos trazem dois casos de conflitos: o imprensamento das comunidades 
quilombolas do Sapê do Norte, no estado do ES, pelas monoculturas de eucalipto da Fibria, antiga 
Aracruz Celulose; e o sufocamento das comunidades do Super Porto (Vila Mangueira, Barra Nova e 
Barra) pela modernização portuária, indústria naval e de fertilizantes no município de Rio Grande-
RS (extremo sul do Brasil). A proposta de reunir dois casos de empreendimentos de naturezas 
distintas e em localidades distantes parte da inquietação quanto à repetição da lógica de 
implantação de grandes empresas no Brasil, calcada na desigualdade ambiental, que faz com que o 
ônus referente a tais implantações “recaiam predominantemente sobre grupos sociais vulneráveis, 
configurando uma distribuição desigual dos benefícios e malefícios do desenvolvimento 
econômico”(Coletivo Brasileiro de Pesquisadores da Desigualdade Ambiental, 2012). 
 
 
 
Raimundo Nonato de Pádua Câncio (Ufpa), Witembergue Gomes Zaparoli (UFT) GT31  
 
Colonialidade do saber e conversão: os sentidos da evangelização entre os Wai-Wai (Carib) e os 
Apinaié (Macro Jê) da Região Amazônica 
Ao longo dos anos de contato com a sociedade envolvente, os povos da etnia Wai-wai (Karib) e 
Apinayé (Macro Jê), da região amazônica, vêm tentando manter-se enquanto comunidade 
minoritária, enfrentando conflitos tanto de ordem social quanto linguística, religiosa e cultural. 
Nessa perspectiva, o artigo discute as formas de repressão e os métodos engendrados pelos 
evangelizadores para a cristianização dos povos Wai-wai e Apinayé da região Amazônia. A teoria 
pós-colonial e o pensamento descolonial ajudam a refletir sobre a histórica desagregação social e 
marginalização vivenciados por esses povos indígenas, além de servir de base para a avaliação das 
profundas transformações ocasionadas pela presença dos evangelizadores entre eles. Os resultados 
desta pesquisa bibliográfica mostram que, entre as formas de repressão, os missionários cristãos 
conseguiram desenvolver alguns métodos, por meio da colonialidade do saber, que facilitaram a 
evangelização de tais grupos, aliados às pressões de governos e empresas para instalar grandes 
projetos na região, com fundamento na divergência entre as concepções do mundo cristão e a 
religiosidade indígena. 
 
 
 
Ramon Pereira dos Reis (USP) SPG20 
 
“A cidade não se relaciona com a periferia”: (des)centralidades e circulações de jovens 
homossexuais em bairros “periféricos” de São Paulo e Belém 
Sob o ponto de vista da (des)centralidade e da circulação, a partir de uma política relacional/de 
conectividade que perscruta efeitos e sentidos das movimentações, ou de movimento-ações, temos 
aqui uma síntese dos resultados preliminares desta pesquisa de doutorado, em curso. Trata-se de 
uma etnografia que toma como ponto de partida os fluxos e contrafluxos de jovens homossexuais 
advindos de bairros “periféricos” de São Paulo (Itaquera e São Mateus) e Belém (Guamá), assim 
como suas articulações com determinados espaços de sociabilidade homossexual destas 
“periferias”. Levando em conta uma perspectiva interseccional de classe, raça/cor, gênero, 
sexualidade, e familiaridade, percebemos que as apropriações desses jovens (mulheres e homens 
homossexuais, majoritariamente negras/negros) por distintos espaços urbanos, além de borrar as 
fronteiras entre “centros” e “periferias”, apresentam sentidos de lugares em que se constituem 



sociabilidades “familiares” e setorizadas (pela via das relações, principalmente, de amizade e local 
de moradia). 
 
 
 
Ramonildes Alves Gomes (UFCG) GT21  
 
Presenças e ausências do rural no campo acadêmico: uma chave para interpretar as 
metamorfoses  
O artigo sintetiza um esforço de pesquisa bibliográfica, realizado nos espaços de discussão 
acadêmica, através do formato de grupos de trabalho – GTs, particularmente em eventos como 
ANPOCS, SBS e ABA e no período de 2004 a 2014. Identificamos os Gts, através dos títulos e das 
ementas, que abordavam temas relativos às dinâmicas no mundo rural brasileiro, com o intuito de 
identificar as questões de pesquisa, as chaves de análise e as metodologias que foram mobilizadas 
para analisar a recorrência, emergência e o desaparecimento de temas e problemas que se 
conectam com esse universo. Importa registrar que, em meio à fertilidade das reflexões que essa 
produção apresenta, destacamos os vazios em torno de outras questões, levando em consideração 
a tendência dos artigos para os estudos de caso, o relato de experiências de pesquisa, traços que 
reforçam as inquietações acerca do papel da ciência na compreensão do mundo rural e na 
promoção da qualidade de vida para os que nele vivem. 
 
 
 
Raphael Padula (UFRJ) GT26  
 
A projeção do Brasil para o Pacífico no século XXI: desafios e oportunidades na América do Sul 
Este artigo analisa os desafios da nova etapa da política externa brasileira inaugurada a partir do 
governo Lula, e em particular o seu projeto de integração sul-americana e de projeção econômica e 
política para o litoral pacífico. Destacam-se os desafios e/ou oportunidades presentes em 
diferentes iniciativas de integração na América do Sul frente à projeção brasileira, como a Aliança 
do Pacífico, a estratégia dos Estados Unidos para a região no século XXI, a “invasão” da China, a 
Integração de Infraestrutura Regional Sul-Americana e o Conselho de Infraestrutura e Planejamento 
Sul-Americano da Unasul. Além da análise qualitativa da literatura especializada e documentos 
estratégicos, o artigo identifica o aumento dos fluxos econômicos do Brasil com a América do Sul e 
particularmente com os países sul-americanos da Aliança do Pacífico nos anos 2000, através do 
comércio, investimentos diretos e financiamento do BNDES. O objetivo é mostrar que o Brasil 
aumentou sua presença, mas, ao mesmo tempo, enfrenta a presença de potências externas com 
maior presença e estratégias divergentes na região, representando desafios e oportunidades para a 
Política Externa Brasileira. 
 
 
 
Raphael Aristide Eudes Soares Lebigre (UFRJ) GT38  
 
A França e o Sul Global na geopolítica do conhecimento sociológico 
Este paper tem por tema a circulação internacional da sociologia produzida no Sul Global. Procuro 
esclarecer por que a França esteve atenta às sociologias periféricas em suas revistas Revue Tiers 
Monde e Cahiers Internationaux de Sociologie durante o período 1950-80 e expor, nas fontes, a 
presença de artigos reflexivos sobre a dependência intelectual das ciências sociais periféricas. Parto 



do pressuposto que desde o século XIX, autores do Sul Global refletem sobre a situação intelectual 
de seus países com o Norte Atlântico, conquanto, a sociologia hegemônica ignora tais discursos. As 
desigualdades históricas entre os dois hemisférios fazem do centro o berço da teoria cientifica e as 
periferias a base empírica do conhecimento aplicado. Metodologicamente, analiso o número total 
de artigos do Sul Global nas revistas e exponho os artigos reflexivos, em seus títulos, sobre a 
posição das ciências sociais periféricas com o centro. Sugiro que a atenção da França ao Sul Global, 
principalmente na África, está relacionada com o projeto do país em retomar sua hegemonia 
intelectual, principalmente em suas (ex) colônias.  
 
 
 
Raphael Cezar da Silva Neves (Ufscar) SPG06 
 
África do Sul 20 anos depois: por um conceito político de reconciliação 
A reconciliação deve ser capaz de garantir que os cidadãos sejam tratados como pares da mesma 
comunidade política. Por isso, é necessário que eles lidem com as violações de direitos humanos do 
passado bem como definam, em cooperação uns com os outros, as bases dessa responsabilização. 
O trabalho apresenta uma breve reconstrução da Comissão de Verdade e Reconciliação da África do 
Sul, 20 após sua criação em 1995, com um recorte normativo. Ao analisar a legitimidade dessa 
Comissão, o texto busca desenvolver um conceito de reconciliação a partir da teoria do discurso de 
Jürgen Habermas. 
 
 
 
Raquel Andrade Weiss (UFRGS) GT37  
 
Do páthos da limitação ao páthos do infinito: as tensões entre moralidade social e personalidade 
individual 
Este trabalho consiste em uma reconstrução de elementos da teoria durkheimiana tendo como 
foco a elaboração de um modelo teórico no qual a moralidade seja pensada a partir de seu impacto 
sobre os sujeitos morais. O pano de fundo é o das discussões acerca da secularização, que 
questionam as razões da permanência da religião nas sociedades modernas. O argumento a ser 
defendido é o de que o sujeito moral age tendo como parâmetro certas representações de dever e 
de bem que são internalizadas, mas que não são noções meramente cognitivas, mas também 
emocionais. A consideração das emoções nessa equação e o papel das religiões na produção de 
emoções complexas, que ajudam o sujeito a enfrentar sua existência, são fundamentais para 
explicar a continuidade da adesão a sistemas morais cuja justificativa é oriunda da tradição, de deus 
ou deuses. Em suma, trata-se de propor pressupostos teóricos que possam alicerçar pesquisas na 
área da sociologia da moral que busquem compreender as relações dialéticas entre sujeito e 
sistema moral, e suas implicações de diferentes sistemas morais sobre o sentimento de peso ou de 
leveza dos sujeitos morais e suas consequências para a construção do self. 
 
 
 
Raquel Maria da Costa Silveira (UFRN) SPG15 
 
A gestão dos resíduos sólidos no Brasil: os desafios do ente municipal à luz da lei 12.305/2010  
A discussão em torno da gestão dos resíduos sólidos no Brasil passa pelo estudo do Estado na 
consecução dos interesses coletivos por meio das políticas públicas. Nesse sentido, é importante 



afirmar que, de acordo com a lei 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
a gestão dos resíduos sólidos domiciliares no Brasil é atribuição do ente municipal. O presente 
estudo objetiva refletir acerca do papel do município no ciclo da política de gestão dos resíduos 
sólidos no Brasil após a instituição da referida lei. Para tanto, realizou-se uma reflexão em torno do 
referencial acerca das políticas públicas, um estudo da legislação ambiental brasileira e da 
jurisprudência de tribunais nacionais quanto à responsabilização dos municípios na concretização 
dos termos da lei 12.305/2010. No caso estudado, para que seja efetiva, essa descentralização 
necessitará de elementos como o papel indutor do Governo Federal, a disponibilidade de recursos 
financeiros e técnicos, além de um desenho institucional diferenciado, a fim de que a atribuição 
dada aos municípios não gere um passivo ambiental ainda maior em função da errônea disposição 
dos rejeitos. 
 
 
 
Rebeca Buzzo Feltrin (Unicamp) GT05  
 
Notas sobre o impacto do programa Ciências sem Fronteiras na inclusão social  
O programa Ciência sem Fronteiras (CsF) foi idealizado com o objetivo de promover a consolidação, 
expansão e internacionalização da ciência, tecnologia e inovação por meio do intercâmbio e 
mobilidade internacional. O programa concedeu 101.000 bolsas de mobilidade internacional entre 
2011 a 2014 para brasileiros em diferentes níveis de formação e pesquisadores doutores 
estrangeiros. Ainda que não esteja explicitamente mencionado nos objetivos do CsF, a preocupação 
com a inclusão social é evidente. As bolsas incluem o pagamento de taxas escolares, a manutenção 
dos alunos no exterior, a oportunidade de estudo do idioma através do Inglês sem Fronteiras –  
estratégias voltadas para ampliar o acesso e garantir a permanência desses estudantes. O presente 
trabalho buscou discutir o impacto do CsF na inclusão social, especialmente através de um modelo 
para o acompanhamento e avaliação do programa nessa dimensão. Foi realizado um breve 
mapeamento do campo, que incluiu a participação em eventos de divulgação do programa 
promovidos por IES brasileiras com representantes de universidades estrangeiras, pesquisa nos 
manuais e outros documentos disponíveis no portal do programa na internet.  
 
 
 
Regina Stela Correa Vieira (USP) GT15  
 
“Você vai parar pra ter filho?” Licença-maternidade, licença-paternidade e a desigualdade de 
gênero no trabalho 
O presente estudo propõe-se a analisar a legislação referente à licença-maternidade e licença-
paternidade, com objetivo de compreender seu papel na desigualdade entre homens e mulheres 
no trabalho. Dentre as normas de “tutela do trabalho feminino”, as que tratam da proteção à 
maternidade evidenciam o olhar biologicista e sexista do Direito em relação às mulheres. Desse 
modo, buscou-se revelar as cargas que os papéis de gênero imputam sobre as mulheres, 
demonstrando como a construção social da maternidade cria sentimento de culpa nas mulheres, 
uma vez que não lhes são dadas escolhas a não ser optar entre ser mãe ou dar continuidade a sua 
carreira profissional. Partindo dessa compreensão, verificou-se como os atuais formatos de licença-
maternidade e licença-paternidade reforçam a divisão sexual do trabalho, uma vez que impõem 
quase que exclusivamente às mulheres o dever de cuidado da prole em seus primeiros meses de 
vida. As alternativas vislumbradas para possibilitar a conjugação entre proteção da reprodução 



social e uma maior igualdade entre trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades 
domésticas foram a licença parental e a efetivação do direito à creche. 
 
 
 
Reginaldo Nasser (PUCSP) GT29  
 
Paz liberal ou ocupação multilateral? 
As questões referentes aos processos de peacebuilding/statebuilding tem adquirido destaque na 
agenda internacional contemporânea. O início do processo de retirada das tropas do Iraque leva-
nos a perguntar se o projeto de Paz Liberal está em crise ou se é mais apropriado denominarmos 
Ocupação Mulitlateral. Os EUA administram suas ocupações de acordo com responsabilidades 
definidas no âmbito do Direito Internacional? Qual é o papel apropriado da comunidade 
internacional na ocupação? A lei internacional de ocupação continua a ser o guia mais adequado no 
contexto em que há justificativa de intervenção sob a égide da responsabilidade de proteger? 
Interessa-nos compreender as especificidades do modelo de ocupação dos EUA, pois permite uma 
avaliação mais detalhada das administrações internacionais. Pretendemos relacionar esse 
verdadeiro reordenamento do Estado, sob ocupação, relacionando-o a outras referências teóricas 
de projetos políticos que vão além das formas convencionais de articular território, Estado e a 
autoridade política. Com isso, poderemos reabilitar certos debates que se tornaram verdadeiros 
anátemas desde o fim do colonialismo como os projetos de tutela internacional. 
 
 
 
Renan Ritzmann de Oliveira (UFSC) GT20  
 
As aventuras de Terry Eagleton contra o pós-modernismo: histórico de um fronte  
Crítico literário de formação e principal discípulo de Raymond Wiliams, Terrey Eagleton dedicou 
dois títulos exclusivos à questão do pós-modernismo. São eles As ilusões do pós-modernismo, 
publicado em 1996, e Depois da teoria: Um olhar sobre os estudos culturais e o pós-modernismo, de 
2004. A questão é que, para além desses dois livros cujo alvo é muito bem designado pelo título, é 
possível listar uma quantidade expressiva de publicações desse autor em que ele se dedica à 
questão do pós-modernismo de maneira crítica, reservando pelo menos um capítulo, ou muitos 
parágrafos, para debater ou o pós-modernismo ou temas e/ou autores que enxerga diretamente 
relacionados a ele. Logo, seria possível estabelecer uma cronologia dentro da obra de Eagleton, 
para rastrear o momento em que ele começa seu embate contra o pós-modernismo. E a partir daí 
acompanhar o seu desenvolvimento dentro dessa cronologia, a fim de examinar como autores, 
temas e tópicos são abordados por Eagleton, dentro daquilo que ele mesmo denominou como 
"uma crítica socialista do pós-modernismo". 
 
 
 
Renan de Araújo Rodrigues (UFF) GT23  
 
Transnacionais e transcendentes: dimensões religiosas da imigração dos senegaleses 
muçulmanos no Brasil 
A emergência de fluxos transnacionais no contexto global tem produzido nos assim chamados 
Migration Studies uma demanda por perspectivas teóricas e metodológicas de cunho 
transdisciplinar. Um dos campos que tem se mostrado profícuo é aquele que privilegia as relações 



entre imigração e religião, sobretudo, através da análise da circulação de pessoas, objetos e 
informações por meio de redes religiosas. Nesta direção, minha pesquisa se concentra sobre duas 
comunidades de imigrantes senegaleses muçulmanos nas cidades de Caxias do Sul/RS e Niterói/RJ, 
e tem por objeto a exploração das dimensões religiosas de suas experiências migratórias. 
Associadas a um caráter laboral mais explícito, estas expressam a construção simbólica e ritual de 
uma disposição individual ao deslocamento, pela corporificação de um habitus religioso, 
desenvolvido através da disciplina e de uma ética mística. Assim, pelo viés da antropologia da 
religião, certos modos específicos de constituição de itinerários e espaços migratórios podem 
promover reavaliações críticas de formações conceituais presentes nas teorias da imigração, 
principalmente as que enfatizam determinações políticas, econômicas e tecnológicas. 
 
 
 
Renan Holanda Montenegro (Ufpe) GT38  
 
Teoria das Relações Internacionais na China: origem, evolução e debates recentes 
O presente trabalho tem o objetivo de discutir os desenvolvimentos recentes em torno de um 
pensamento chinês aplicado às Relações Internacionais e a viabilidade ou não da criação de uma 
teoria autônoma chinesa que sirva universalmente à disciplina. Inicialmente, analisamos a evolução 
do ensino e da pesquisa em torno da Teoria das Relações Internacionais na academia chinesa. Em 
seguida, fazemos uma breve apresentação sobre pensadores nativos cujos ensinamentos podem 
ser interpretados sob um prisma internacionalista, como Confúcio e Lao Tsé. Por fim, apresentamos 
os principais argumentos e referenciais de uma suposta Escola Chinesa das Relações Internacionais 
e discutimos a viabilidade da mesma. Comumente, os pesquisadores que reivindicam a 
institucionalização dessa Escola enaltecem a sua necessidade alegando que as teorias existentes 
são inadequadas para entender o comportamento internacional do país, uma vez que a China é 
percebida a depender do referencial teórico empregado. Em nosso trabalho, debatemos a validade 
dessas informações e ainda apresentamos quais novas frentes de pesquisa podem ser 
desenvolvidas dentro do assunto. 
 
 
 
Renan Lubanco Lubanco Assis (Uenf) SPG22 
 
O “morador de Guarus” como categoria moral: classificações morais na cidade de Campos dos 
Goytacazes. 
Esta proposta visa uma reflexão acerca das classificações morais constituídas em situações de 
"copresença" de diferentes moralidades existentes na cidade de Campos dos Goytacazes-RJ. Os 
encontros "face a face" de moradores de diferentes áreas da cidade, sobretudo, da margem direita 
e da margem esquerda do rio Paraíba do Sul, possibilitam a emergência de classificações morais 
que incidem sobre as diferentes localidades e, consequentemente, a construção de diferentes 
categorias morais nas quais os moradores destas localidades se inserem. Para a realização desta 
proposta, conto com uma "abordagem situacionista" do Goffman, que me possibilitará pensar na 
constituição de diferentes quadros urbanos. Contarei ainda, com a abordagem fenomenológica do 
Schutz para pensar nos diferentes "estoques de conhecimentos" disponíveis à mão dos atores. 
Estas duas abordagens, assim como as da sociologia pragmatista adequadas à realidade brasileira 
(Alexandre Werneck e Jussara Freire), serão ferramentas para que eu possa problematizar as 
situações sociais que estão sendo tecidas em um trabalho de "Observação de Inspiração 
etnográfica", juntamente com entrevistas semiestruturadas.  



 
 
 
Renata Costa Reis de Meirelles (USP) SPG06 
 
Violações de direitos humanos ontem e hoje: a dimensão institucional da tortura nos Relatórios 
da Anistia Internacional (1972) e da Comissão Nacional da Verdade (2014)  
Durante a Ditadura Militar, a Anistia Internacional (AI) atuou na divulgação das denúncias de 
tortura entre a comunidade internacional. Como parte desse trabalho, em agosto de 1972, a 
organização publicou um relatório abrangente cujas considerações e conclusões sobre a prática da 
tortura são, em muitos aspectos, semelhantes àquelas presentes no Relatório Final da Comissão 
Nacional da Verdade, publicado em 10 de dezembro de 2014. Nesse sentido, ambos os documentos 
apontam para o caráter institucional da tortura; a existência de um aparato para viabilizar sua 
execução – profissionais treinados, equipamentos sofisticados, edifícios públicos e clandestinos – e 
a participação de agentes da repressão das diferentes forças de segurança. Mesmo tendo sido 
elaborados em momentos históricos distintos, ambos os relatórios identificaram aspectos da 
política de repressão do regime militar que tiveram impacto sobre as políticas de segurança hoje 
existentes. O objetivo desse trabalho é, a partir da análise de ambos os relatórios, examinar o 
aparato de repressão do regime militar brasileiro para compreender elementos de sua 
continuidade existentes nas políticas de segurança pública da atualidade. 
 
 
 
Renata Cristina de Oliveira Tomaz (UFRJ) GT36  
 
A criação da pré-adolescência: uma discussão sobre a juvenilização da infância 
A proposta deste paper é discutir a construção social da pré-adolescência no contexto brasileiro. O 
argumento central da pesquisa da qual ele se origina é que a formação dessa categoria etária se 
ampara nas possibilidades de distinção oferecidas mediante uma adesão aos ideais de juventude. O 
objetivo da investigação foi, além de historicizar essa fase supostamente natural da vida, entender 
como tornar-se jovem é uma forma de ser e estar no mundo disponível não apenas para os mais 
velhos, mas também para as crianças. A metodologia consistiu, primeiramente, em uma análise que 
buscou mensurar a presença dos pré-adolescentes em aparatos midiáticos, bem como identificar 
suas principais representações e os modos pelos quais esses meninos e meninas são convocados a 
deixarem de ser crianças e se tornarem jovens. Dentre os conceitos utilizados para pensar essa 
dinâmica está o de governamentalidade, formulado por Michel Foucault. A pesquisa mostrou que 
os processos de juvenilização da cultura, comumente identificados entre adultos, alcançam 
também as crianças e as interpelam, sobretudo porque, cada vez mais (e cada vez mais cedo), elas 
se apresentam (e são apresentadas) como agentes. 
 
 
 
Renata Medeiros Paolielli (Unesp) GT31  
 
Barragens no Ribeira de Iguape: projeto de desenvolvimento ou risco para direitos territoriais e 
culturais, e para o desenvolvimento sustentável?  
Desde os anos 1960, está projetada a construção de quatro hidrelétricas no rio Ribeira de Iguape, 
encampada pelo Grupo Votorantim. De início pensadas como necessárias para alavancar o 
desenvolvimento, as hidrelétricas são atualizadas pela via do discurso da oferta de empregos. 



Tensionam assim as lutas sociais que, ao longo de mais de quatro décadas, são atravessadas por 
questões de regularização fundiária e reforma agrária, e incorporam a problemática ambiental e os 
processos de reconhecimento nos termos do artigo 68 da CF. O objetivo do trabalho é o de refletir 
sobre como o Movimento dos Ameaçados por Barragens e os novos canais políticos abertos vêm 
equacionando o risco das barragens e dialogando no campo político. Para tal, aporta resultados de 
pesquisa de campo nos territórios quilombolas do médio Ribeira e junto às agências ali atuantes. O 
recorte da análise recai sobre as práticas e discursos de mediação, na negociação de interesses em 
conflito, para observar como se busca traduzir, entre os distintos agentes envolvidos, o discurso do 
desenvolvimento, em face de expectativas quanto a demandas por políticas de emprego, de 
suporte à produção agrícola e sociais.  
 
 
 
Renato Athias (Ufpe) SPG10 
 
Cultura, narrativa, representação e estética da periferia em "O Rap do pequeno príncipe contra as 
almas sebosas"  
Nestas duas últimas décadas surge nas telas um boom audiovisual sobre a periferia dando 
relevância às narrativas, discursos, territórios, imagens tantos em filmes de ficção como também 
em documentários. Os sujeitos excluídos e marginalizados são representados nas imagens de 
territórios, como tema e cenários, que apontam os problemas sociais, econômicos, políticos e 
culturais, gerando assim, um imenso material simbólico impactando no imaginário coletivo. Esta 
apresentação discute o filme O Rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas de Paulo Caldas e 
Marcelo Luna, 2000, buscando compreender aspectos antropológicos, imagéticos e a construção de 
narrativas presentes em filmes da/sobre/com a periferia em grandes centros urbanos do Brasil 
atual. 
 
 
 
Renato Xavier dos Santos (Unesp) GT24  
 
O papel ideacional no contexto histórico da construção do BRICS 
O projeto de pesquisa tem como objetivo investigar alguns processos ideacionais na formação do 
arranjo BRICS. Mediante a análise dos documentos produzidos nas reuniões interministeriais e nas 
reuniões de cúpula, tentar-se-á de verificar quais ideias e crenças circulam intersubjetivamente nos 
países BRICS e como estas foram incorporadas pelos tomadores de decisão, cuja assunção 
possibilitou a criação e a institucionalização do arranjo. Para isso, será utilizado o construtivismo 
como ferramenta teórica, apoiado metodologicamente nos estudos de Foucault sobre o discurso. A 
hipótese aqui aventada é a de que os anos de 2001 e 2008 são momentos históricos-chave para o 
discurso de declínio hegemônico dos Estados Unidos. O suposto gap de poder e a ascensão de 
novos polos dinâmicos abriram espaço para questionamentos e novas interpretações sobre a 
realidade internacional, cujas narrativas apontam para uma ordem global em transformação. Os 
documentos oficiais produzidos pelo BRICS têm chamado a atenção para uma crença: a 
possibilidade de transição de uma ordem unipolar para multipolar. Nesse contexto, abrem-se 
caminhos para o desenvolvimento de novas formas de cooperação, entre elas, o BRICS. 
 
 
 
Ricardo Fagundes Sangiovanni (Ufba) GT28  



 
As Elites de Cor: do texto às dinâmicas de relação 
Tomando como objeto a trajetória intelectual do cientista social baiano Thales de Azevedo (1914-
95) –  especificamente o contexto de produção de As Elites Cor: um estudo de ascensão social 
(1953) –, procuro discutir, no marco de uma sociologia dos intelectuais, vieses analíticos que 
porventura possam conferir, a mim enquanto pesquisador, a chamada "vantagem epistemológica" 
(Viveiros de Castro), esboçando argumentos no sentido de evitar "neutralizar o pensamento alheio" 
–  e, no caso específico, a condição humana e sócio-histórica de Azevedo. Procuro apontar os 
limites tanto de uma análise textual, quanto de uma reflexão centrada em aspectos 
epistemológicos, teórico-metodológicos e/ou ideológicos da atividade intelectual, propondo, por 
fim, à guisa de complemento, o recurso à categoria Relação (nos termos em que a discute Marylin 
Strathern), no sentido de mais bem abarcar o conjunto de aspectos humanos envolvidos no 
trabalho intelectual. Discuto ainda, brevemente, os limites das noções de poder e prestígio 
(Bourdieu) como fulcro último da atividade científica, sugerindo a possibilidade de refletir sobre o 
trabalho intelectual enquanto "objetificação" de dinâmicas relacionais. 
 
 
 
Ricardo Framil Filho (USP) GT41  
 
Redes sindicais em empresas transnacionais: a experiência brasileira 
Nos últimos anos, tem sido crescente a publicação de trabalhos preocupados com as novas formas 
de ativismo internacional dos trabalhadores. Em especial, a proposição de que estaria em 
desenvolvimento um "novo internacionalismo operário" gerou polêmica. Para contribuir com esse 
debate, esta pesquisa investiga a experiência do sindicalismo brasileiro com as redes sindicais em 
empresas transnacionais, que organizam trabalhadores e sindicatos que atuam em relação a uma 
mesma corporação em diversas partes do mundo. Além de contar com pesquisa documental, a 
pesquisa apresenta os resultados de entrevistas semiestruturadas com formuladores dessa política 
em entidades sindicais nacionais e internacionais e sindicalistas brasileiros engajados no trabalho 
diário dessas redes nos ramos metalúrgico e químico. A pesquisa explora o pioneirismo da 
experiência brasileira, que serviu como laboratório para a expansão da política no mundo, investiga 
a importância das redes como alternativa para superar a fragmentação da estrutura sindical 
brasileira e, por fim, avalia as possibilidades e limites das redes sindicais como forma de controlar o 
poder das empresas transnacionais. 
 
 
 
Ricardo Lima da Silva (Ufam) GT28  
 
Interpretações da Amazônia: o pensamento conservador em André Vidal de Araújo e Leandro 
Tocantins.  
A região amazônica esteve presente, desde sua incorporação pelas civilizações europeias, nos 
debates a respeito de temas como civilização e barbárie, natureza e cultura ou tradição e 
modernidade. Inúmeros pensadores, no decorrer da história, refletiram sobre os destinos da região 
tendo como horizonte a reflexão destas temáticas. O presente artigo investiga como se formou o 
conservadorismo no pensamento social amazônico, tomando como referência dois autores 
representativos: André Vidal de Araújo, amazonense e ligado à Igreja Católica, e Leandro Tocantins, 
paraense e discípulo de Gilberto Freyre; ambos tiveram como grande preocupação problematizar as 
relações entre tradição e modernidade na Amazônia. Portanto, o objetivo do artigo é compreender 



como esta matriz de interpretação da realidade se materializou através das obras dos referidos 
escritores. 
 
 
 
Robert Bonifácio (UFMG), Mario Fuks (UFMG) GT06  
 
Disgnósticos e consequências da relação entre corrupção e participação política na América 
Latina 
Investiga-se a associação entre um indicador de corrupção, a experiência com situações de pedido 
de propina, e o engajamento em diferentes modalidades de participação política. Os mecanismos 
envolvidos nessa relação também fazem parte do escopo da pesquisa. Utilizamos dados do 
Barômetro das Américas de Chile, Costa Rica e México, rodadas de 2006, 2008, 2010 e 2012. O 
critério para a seleção dos casos é o diferente posicionamento dos mesmos num ranking de 
experiência com corrupção. Dentre os principais resultados, destaca-se a associação positiva entre 
experiência com corrupção e participação política, exceto entre os chilenos, onde não se observa 
qualquer padrão. Identifica-se também que o perfil que concilia experiência e participação tende a 
ser o mais ou o menos permissivo à manifestação da corrupção na sociedade do que os demais 
perfis. Por fim, observa-se que esse perfil é mais condescendente à corrupção em contextos onde a 
experiência com atos corruptos na sociedade como um todo é mais comum: seguindo a ordem 
decrescente, México, Costa Rica e Chile.  
 
 
 
Roberta Fernandes dos Santos (PUC Minas), Luis Flavio Sapori (PUC Minas) SPG07 
 
Fatores determinantes da reincidência criminal dos percursos do crime após a prisão 
Este paper resulta de pesquisa realizada para minha dissertação de mestrado cujo objetivo fora 
identificar a magnitude da reincidência criminal no sistema prisional em Minas Gerais, bem como 
os fatores determinantes. Uma das metas traçadas é saber em que medida o perfil criminógeno do 
egresso do sistema prisional interfere na probabilidade da reincidência, busca-se verificar em que 
medida o gênero, faixa etária, escolaridade, cútis, interferem na reincidência. Não obstante, a 
pretensão é calcular a reincidência criminal nos âmbitos dos conceitos: policial e prisional. Trata-se 
de uma pesquisa de investigação quantitativa que analisa informações da base de dados do sistema 
prisional e policial, acompanhando durante 5 anos a trajetória criminal desses indivíduos. A 
população estudada é formada pelos presos que saíram de alvará de soltura do sistema prisional no 
ano de 2008 no estado de Minas Gerais por término do cumprimento de pena e livramento 
condicional. Os dados coletados através da pesquisa são sistematizados em um banco de dados 
analisados pelo SPSS, e a partir dessa sistematização, realizando os devidos testes estatísticos de 
cruzamento de variáveis e regressão estatística.  
 
 
 
Roberto Grün (Ufscar) GT13  
 
A dominação, a doxa e o neoliberalismo: a revanche do baixo clero e a pista das homologias 
sociais  
O texto pretende estabelecer uma relação entre tentativas de hierarquização cultural e política no 
Brasil contemporâneo e, a partir dessa tentativa, sugerir pista de análise para a configuração sui 



generis da atualidade nacional. Chama a atenção para o caráter atávico dos modos de dominação 
do presente e afirma que a investigação da situação brasileira pode ser indicativa de tendências 
ainda embrionárias da configuração internacional. Especialmente sobre as questões que o seu 
envelopamento na rubrica “neoliberalismo” pode provocar. O ensaio tem por objetivo estabelecer 
uma cronologia significativa da guerra cultural por aqui deflagrada com a chegada do “baixo clero 
petista” no governo federal, que é o principal caminho empírico utilizado na análise. Dessa maneira 
cruzam-se determinantes políticos e culturais que produzirão resultados significativos não só nessas 
esferas, mas também na econômica. Para tanto adianto algumas hipóteses e sugestões advindas da 
sociologia política inspirada numa concepção durkheimiana de Estado e procuro sublinhar a 
relevância dessa abordagem.  
 
 
 
Roberto Goulart Menezes (UNB), Mariana Costa Guimaraes Klemig (UNB) GT24  
 
Cooperação Sul-Sul e condicionalidades: a experiência brasileira (2003-2010) 
Nas duas gestões do ex-presidente Lula da Silva (2003-2010), a cooperação Sul-Sul (CSS) ocupou 
lugar importante no desenho da política externa do país e conformou um dos eixos de atuação 
internacional de seu governo (SOUZA, 2009). O objetivo principal da diplomacia abrasileira com a 
estratégia de CSS era projetar o Brasil como pais que entende o desenvolvimento como 
instrumento de promoção de estabilidade e do equilíbrio global (CORREA, 2010). Assim, o objetivo 
geral deste trabalho e discutir a questão das condicionalidades ou não na política de CSS para o 
desenvolvimento executada pelo Brasil entre 2003-2010 à luz da análise de alguns casos 
selecionados. Usa-se a expressão condicionalidade para referir-se as condições especificas de 
regulação dos programas de assistência financiados ou programáticas não especificadas nos 
acordos legais de financiamento dos projetos, mas descritas em documentos separados 
incorporados a esses acordos. Conforme Tan (2010), o uso de condicionalidades está presente em 
grande parte dos programas de AOD. 
 
 
 
Rodolfo Arruda Leite de Barros (UFGD) GT42  
 
O Governo da Punição em São Paulo: os desafios teórico-metodológicos para a estruturação da 
SAP como objeto de pesquisa (1993 – 2014) 
Buscando avançar nas análises produzidas pelas pesquisas recentes que investigaram os impasses 
das políticas penitenciárias ao lado das análises que enfocaram as transformações do perfil da 
população encarcerada, este trabalho discute, de forma complementar, as maneiras pelas quais os 
gestores públicos tiveram participação nesse processo de consolidação deste cenário punitivo, 
realizando esta investigação de modo a visualizar possíveis multiplicidades, adaptações e projetos 
que ocorreram no contexto da expansão prisional(1993-2014). Para tanto, o trabalho reflete nas 
possibilidades de se tomar a SAP como um objeto sistemático de reflexão. 
 
 
 
Rodolfo de Camargo Lima (USP), Amâncio Jorge Silva Nunes de Oliveira (USP) GT13  
 
O Ministério das Relações Exteriores: perfis, determinantes e trânsito de uma elite de Estado 



O presente estudo trabalha em nível individual dos atores pertencentes ao Ministério das Relações 
Exteriores. O paper divide-se em dois momentos. O primeiro descreve as continuidades e 
mudanças observacionais do perfil dos 1466 indivíduos que entraram na carreira entre 1961 e 2009 
(Fonte: Anuário do Pessoal MRE Diplomatas, 2010), e estavam ativos no ano de 2010. Isto é, busca-
se observar a série histórica de ingresso tendo como parâmetro as variáveis de origem geográfica 
(nascimento), gênero, raça e formação educacional (graduação e pós-graduação), com especial 
atenção às alterações ocorridas durante os governos de FHC e Lula. O segundo momento do estudo 
traz tanto os determinantes para o acesso à elite diplomática a partir de um modelo que leva em 
conta outras variáveis, quanto visualizar-se-á o transito intra (por entre o MRE, os consulados e 
embaixadas) e interburocrático (por meio das burocracias municipais, estatais, federais e 
internacionais), dos atores do ministério, através da análise de redes. 
 
 
 
Rodolfo Ilário Silva (UNB), Antenor Alexandre de Albuquerque Vaz (UEPB) GT31  
 
Povos indígenas em situações de isolamento e de recente contato: uma análise quantitativa e 
qualitativa dos impactos de obras do PAC 
Este trabalho reúne conhecimentos acadêmicos, experiências profissionais em campo e dados 
empíricos atualizados para analisar efeitos diretos e indiretos de obras do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) sobre territórios e populações indígenas em situações de isolamento e de 
recente contato. Para isto, são realizados três procedimentos: uma breve apresentação histórica, 
antropológica e territorial dos povos indígenas em isolamento e recente contato; uma análise da 
política indigenista específica do Estado brasileiro para estes povos, com foco na situação política e 
institucional da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para desempenhar suas funções 
constitucionais; e, um levantamento sistematizado das obras planejadas e em execução pelo PAC 
que têm efeitos diretos ou indiretos sobre os povos em questão. Desta forma, o trabalho 
problematiza a continuidade histórica do colonialismo, levado a cabo por meio de políticas estatais 
pautadas em interesses e modelos de desenvolvimento que são incompatíveis com o bioma 
amazônico e com os modos de vida de suas populações nativas. 
 
 
 
Rodolfo Silva Marques (UFRGS), André Silva de Oliveira (Ufpe) GT22  
 
Modelos de governança e regulação da mídia: análise comparada entre Brasil e Argentina no 
período 2003-2015  
O presente artigo busca analisar a regulação da mídia no Brasil e na Argentina, partindo da tese de 
que esta não causa prejuízos aos processos democráticos nos dois países. A questão-chave é 
responder qual(is) o(s) impacto(s) da regulação da mídia nos processos democráticos no Brasil e na 
Argentina, considerando os últimos anos nos dois países, além das perspectivas para o futuro. O 
escopo deste trabalho é pesquisar, em uma análise comparada, as relações entre governos federais 
e as mídias em dois países sul-americanos – Brasil e Argentina –, verificando as tentativas de 
regulação da mídia – e do trabalho jornalístico das empresas/profissionais por parte dos governos 
federais de cada país. Na Argentina, com a Lei dos Meios (ou Ley de Los Medios) as relações entre 
Governo Federal e meios de comunicação se encontram mais definidas e com um cenário de maior 
tensão. Para atingir os objetivos deste trabalho e responder às questões-problema, faz-se revisão 
bibliográfica e análise dos documentos específicos sobre o tema no Brasil e na Argentina, além do 
estudo comparado. Palavras-chave: regulação, mídia, Brasil, Argentina. 



 
 
 
Rodrigo Cantu de Souza (Iesp-Uerj) SPG01 
 
Metamorfoses do Estado fiscal no Brasil 
O texto aborda a história do Estado fiscal no Brasil com o objetivo de examinar suas principais 
transformações no longo prazo (1822-2010). Inscrevendo-se na recente efervescência da Sociologia 
fiscal, a investigação contou com materiais diversos, tais como a literatura da Sociologia histórica 
sobre formação do Estado, a literatura sobre finanças públicas, bem como séries históricas de 
dados fiscais e monetários. Tais recursos foram mobilizados a fim de explorar o papel de crises 
fiscais nas transformações estruturais e institucionais no domínio das finanças públicas. Buscamos 
inspiração na ideia institucionalista de conjuntura crítica e na intuição de correntes sociológicas 
inspiradas na filosofia pragmatista acerca do papel instituidor das crises. Com base em tal 
expediente, propomos recortes da trajetória brasileira em "regimes fiscais", definidos pelas fontes 
de crises fiscais e pela dinâmica na qual forças estatais experimentam as resistências sociais e 
econômicas de diferentes soluções. Essa perspectiva sugere novas questões aos estudos sobre 
(trans)formação do Estado fiscal, em particular sobre o crescimento do aparato extrativo e da 
arrecadação. 
 
 
 
Rodrigo Carmona (UNGS) GT11  
 
Democratización, política y derechos. Un análisis del caso argentino a la luz de las 
transformaciones recientes 
La última década ha sido escenario de fuertes transformaciones tanto en lo que refiere a las 
relaciones entre los Estados nacionales y sus sociedades como en los modelos de organización 
económica y política a nivel internacional. América Latina, en particular, se ha mostrado como un 
espacio de innovación política frente al funcionamiento hegemónico del capitalismo global 
mediante el despliegue en algunos países de un patrón de desarrollo y acción estatal más activo 
centrado en políticas de afirmación de derechos, mayor inclusión y la conformación de nuevas 
instancias de integración regional. En un contexto caracterizado por el ascenso al gobierno de 
nuevos liderazgos de carácter progresista, las gestiones de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina 
Kirchner (2007-2015) se sumarían a este clima de época y promoverían un conjunto de cambios 
significativos teniendo al Estado como principal impulsor. En este marco, Vilas (2009) caracteriza a 
estas experiencias como “democracias de transformación y conflicto” y desde esta perspectiva el 
trabajo busca analizar los alcances generales desplegados en Argentina durante los años recientes 
en términos de democratización, política y derechos.  
 
 
 
Rodrigo Dolandeli dos Santos (Unicamp) GT16  
 
Explorando tipologias do investimento empresarial nas eleições 
Nas democracias, o processo eleitoral se estabelece em meio ao desequilíbrio de recursos, não 
somente no aspecto financeiro, mas igualmente em conexões políticas na sociedade. No entanto, o 
dinheiro é percebido como o maior responsável por minar a equidade dos candidatos e partidos 
sem que outros fatores relevantes da competição política sejam ponderados. Os estudos sobre o 



financiamento de campanha têm proporcionado diversos achados sobre as características das 
eleições brasileiras, como a concentração dos recursos financeiros (SPECK, 2012). Porém, pouco se 
conhece sobre as estratégias de investimento eleitoral das empresas (MANCUSO, 2012). O objetivo 
deste paper é propor tipologias sobre a distribuição dos recursos empresariais pensando no seu 
impacto para candidatos e partidos. Nesse sentido, exploraremos maneiras de observar o dinheiro 
na política que busquem compreender: a) o impacto da doação sobre o investimento total do 
doador; e b) o impacto da doação para a receita de candidatos, partidos e comitês. O objeto é a 
prestação de contas eleitorais disponibilizada pelo TSE. Compararemos o impacto das doações 
empresariais sobre as eleições gerais de 2002, 2006, 2010 e 2014. 
 
 
 
Rodrigo Foresta Wolffenbuttel (UFRGS) GT35  
 
Legitimação, mercado e sustentabilidade: o caso do plástico verde 
O presente estudo versa sobre processos de legitimação de valores sociais no interior de redes 
produtivas empresariais, abordando, mais especificamente, as recentes transformações nas 
concepções empresariais de sustentabilidade a partir do crescente conjunto de pressões sociais que 
ampliaram os riscos de contestabilidade sobre as práticas e reputações das empresas. A ascensão 
de valores sociais relacionados à questão ambiental suscita questões sobre suas implicações na 
dinâmica econômica e a sua capacidade de configurar um novo paradigma econômico da 
sustentabilidade. A ênfase do estudo repousa sobre a dinâmica de influência mútua entre 
mercados, sociedade e natureza, embasada em estudos e teorias da sociologia econômica. O foco 
empírico da discussão refere-se a transformações na rede produtiva do plástico verde, que é um 
plástico que possui as mesmas propriedades físicas do plástico convencional, porém é derivado de 
uma matéria prima não fóssil (etanol). Neste contexto, a indagação que norteou este estudo pode 
ser resumida da seguinte forma: Como o processo de elaboração, difusão e legitimação da 
sustentabilidade reflete-se na ação socioeconômica das empresas?  
 
 
 
Rodrigo Nabuco de Araujo (Uerj) GT17  
 
Doutrinas militares e tecnologias de combate ao inimigo interno no Brasil: reflexões acerca da 
guerra contrarrevolucionária 
O emprego de forças militares no combate ao crime organizado pode ser encarado como uma 
resposta sob medida ao armamento pesado utilizado por organizações criminais altamente 
organizadas. Contudo, transpor sistemas tecnológicos de um universo a outro é também uma 
alternativa lucrativa, de alto custo, que estimula determinados setores da economia. Trata-se da 
transferência ao meio policial de métodos, táticas e tecnologias militares empregadas na guerra 
contrarrevolucionária. Tecnologias desenvolvidas para o combate ao inimigo estrangeiro são assim 
utilizadas na luta contra adversários internos. A exportação desses equipamentos de alta tecnologia 
pressupõe a transformação do sistema de defesa em sistema de segurança e, em muitos casos, a 
adaptação da produção industrial. Sem pretender chegar a conclusões definitivas, o objetivo deste 
trabalho é refletir sobre a interface entre guerra interna e economia de defesa, com base em 
algumas reflexões acerca da exportação de tecnologias com múltiplas aplicações, do meio militar 
ao meio civil, como instrumentos de detecção sonora de alvos distantes, de apoio às tropas no solo 
e o clássico helicóptero. 
 



 
 
Rodrigo Nuñez Viégas (Fiperj), Raquel Giffoni Pinto (IFRJ), Luis Fernando Garzon Novoa (Unir) GT07  
 
Acordos extrajudiciais no campo ambiental: uma análise do uso do Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) como forma de tratamento dos conflitos ambientais 
No presente trabalho, analisamos o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) como o instrumento 
através do qual vêm se operando formas extrajudiciais de tratamento dos conflitos no campo 
ambiental. Ao reconhecermos que a compreensão de um instrumento jurídico envolve mais do que 
o exame de suas estruturas e princípios legais, propomo-nos introduzir na análise o contexto 
político, econômico e social no qual o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi concebido e 
inserido no ordenamento jurídico brasileiro. Examinamos, assim, o modo como tal instrumento é 
aplicado na prática, procurando desvelar suas especificidades e variações, tomando como objeto de 
análise os Termos celebrados nos casos de conflitos ambientais envolvendo a Refinaria de Duque 
de Caxias da Petrobras e a ThyssenKrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico, no Rio de Janeiro, a 
partir de meados de 1990. A pesquisa permite verificar o modo como, nos marcos da condução do 
modelo de desenvolvimento vigente, dispositivos legais tendem a ser "contornados" ou 
"flexibilizados", e decisões políticas tendem a ser tomadas reservadamente em nome do que 
determinados agentes privados consideram economicamente viável. 
 
 
 
Rodrigo Salles Pereira dos Santos (UFRJ), Bruno Milanez (UFJF) GT35  
 
A RGP da Anglo American e conflitos socioambientais na mineração de ferro: valor, poder e 
enraizamento no Projeto Minas-Rio  
O paper utiliza o modelo de Redes Globais de Produção (RGP) para analisar conflitos 
socioambientais associados a um complexo ferrífero, o Projeto Minas-Rio. Enfoca a organização de 
enclave e a disputa pelo acesso/controle de recursos a partir das dimensões da localidade e da 
complexidade cultural dos fenômenos econômicos. A pesquisa compreendeu visitas de campo, 
entrevistas e levantamento documental, tendo mobilizado as categorias de valor, poder e 
enraizamento na análise das relações entre firma-âncora (Anglo American) e subcontratadas; 
Estado e órgãos de licenciamento; trabalhadores e sindicatos; e movimentos e redes sociais. O 
dumping social relacionado a condições de trabalho precárias e análogas à escravidão e a 
externalização de custos via contaminação hídrica e deslocamento compulsório se mostraram 
relevantes na criação e captura de valor. Por sua vez, as relações entre firma e Estado foram 
caracterizadas por mobilidade público-privada de quadros (porta giratória) e flexibilização 
regulatória, reafirmando o exercício do poder corporativo; enquanto elementos fisiográficos 
acentuaram um padrão de enraizamento territorial, mobilizável por agentes não econômicos. 
 
 
 
Rodrigo Vieira de Assis (Iesp/Uerj) SPG23 
 
Para uma sociologia das visões de mundo: uma teoria praxiológica da cultura a partir de Karl 
Mannheim e Pierre Bourdieu  
Como é possível que indivíduos situados numa sociedade possuam visões distintas, divergentes e 
até irreconciliáveis acerca de um mesmo mundo social? É sobre as interfaces dessa variabilidade e 
das suas consequências que este trabalho se constitui. O nosso objetivo é interpretar a coexistência 



entre distintas visões de mundo na modernidade, sintetizando, para tanto, as contribuições da 
sociologia do conhecimento de Karl Mannheim e o estruturalismo gerativo de Pierre Bourdieu. 
Considerando, por um lado, a tese do condicionamento social do pensamento e as suas funções em 
contextos de ação (Mannheim) e, por outro lado, a aquisição de disposições (habitus) que operam 
uma cumplicidade ontológica entre o indivíduo e o mundo social tal qual este passa a ser percebido 
e vivenciado a partir de uma dada posição (Bourdieu), apresentamos os fundamentos para uma 
sociologia das visões de mundo, colocando em evidência a ordem cultural como determinante das 
tomadas de posição e das práticas sociais. Nesse sentido, propomos uma teoria praxiológica da 
cultura, a partir da qual a dimensão simbólica da vida social passa a ser vista no centro da 
emergência de conflitos entre grupos na contemporaneidade. 
 
 
 
Rogerio Bastos Arantes (USP) GT08  
 
STF e controle constitucional de políticas públicas 
O objetivo do trabalho é analisar o impacto da Constituição sobre o processo decisório, 
especificamente no âmbito do controle constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O argumento 
é que a Carta de 1988, por ter constitucionalizado diversos dispositivos de policy, produz impacto 
significativo sobre o funcionamento do Judiciário e especialmente seu órgão de cúpula – o STF – 
que passam a ser acionados para controlar a constitucionalidade das leis e atos normativos, nem 
sempre relativos a princípios constitucionais fundamentais, mas frequentemente a políticas 
públicas. O trabalho pretende aplicar a Metodologia de Análise Constitucional (Couto & Arantes, 
2006) ao exame das Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas pelo STF e verificar a hipótese 
da judicialização das políticas públicas que ocorre por meio desse tipo de processo de revisão 
constitucional. A ideia é que a combinação de uma Constituição policy-oriented e um sistema de 
controle constitucional de amplo acesso a atores sociais e políticos (Arantes, 1997, 2013) faz do 
caso brasileiro um exemplo não só de constituição muito emendada como de intensa participação 
do judiciário na política governamental. 
 
 
 
Rogerio Dultra Santos (UFF), Douglas Guimarães Leite (UFF) GT42  
 
Excesso de prisão provisória no Brasil: um estudo empírico sobre a duração da prisão nos crimes 
de furto, roubo e tráfico 
A presente pesquisa produziu e examinou informações acerca das condições de aplicação da prisão 
cautelar no curso de processos criminais de furto, roubo e tráfico de entorpecentes, ajuizados em 
dois Estados da Federação (Bahia e Santa Catarina), entre os anos de 2008 e 2012. Levantou por 
amostragem informações constantes de processos criminais sobre o excesso de tempo de prisão 
provisória, organizando estatisticamente dados relativos ao tipo de prisão que lhe constituiu o 
fundamento, ao tempo de duração do processo, às condições de defesa e à natureza da resposta 
processual. Tendo por base esse material, o atual trabalho procurou construir um diálogo com o 
campo, enfrentando o perfil das representações e do debate havido contemporaneamente sobre o 
assunto no âmbito da jurisprudência criminal, das pesquisas empíricas e da literatura penal e 
processual penal. Como conclusão da investigação, buscou discutir e indicar medidas voltadas ao 
exame crítico e à reformulação da legislação atual no que respeita à matéria dos instrumentos 
cautelares à disposição da justiça criminal. 
 



 
 
Rogerio Lopes Azize (Uerj), Martinho Braga Silva (Uerj) GT37  
 
Patologização, penalização e politização das drogas no documentário “Ilegal: a vida não espera” 
Este paper analisa o documentário “Ilegal: a vida não espera” (2014). O filme aborda o uso 
medicinal da Cannabis no Brasil, país que proíbe o uso de qualquer derivado desta substância. A 
narrativa discorre sobre o drama de 2 crianças, que apresentam um tipo raro de epilepsia e fazem 
uso ilegal do canabidiol como medicamento; também o de mulheres que fazem uso do THC para 
controlar dores crônicas e problemas relacionados ao câncer. Notam-se três processos sociais em 
curso nessas histórias: patologização, penalização e politização do uso de drogas, tanto na luta para 
importação do produto (dentro ou fora dos limites da legalidade), quanto no preconceito e 
estigmatização vividos pelas mães e até mesmo na passagem para o ativismo. Partimos daí para 
discutir uma série de questões, como a politização do tema através do drama de crianças e 
mulheres, o que aponta para questões de gênero e faixa etária no jogo político pela legalização. 
Dialoga-se com uma bibliografia que vem pensando o estatuto de droga/medicamento como uma 
categoria flutuante, algo que pode ser conferido, cassado, revisto pelas disposições da ANVISA e 
pela força de grupos organizados que pressionam por mudanças na legislação. 
 
 
 
Rogério Geraldo Rocco (UFF) GT31  
 
O sistema jurídico dos índios Wai Wai e a imprescindibilidade da jusdiversidade no Brasil 
Os contextos da construção de uma sociedade pluralista envolvem necessariamente o 
conhecimento e o respeito aos distintos modos de vida tradicionalmente formados por grupos 
sociais ao longo de sua existência, suas culturas e seus sistemas políticos e jurídicos. Entretanto, na 
história brasileira vivemos processos de uma colonização que visou hegemonizar valores 
constituídos pelas sociedades europeias, impondo comportamentos de cunho assimilacionista – 
que resultaram em graves transformações na vida das populações originárias. Passado meio século 
da chegada dos europeus ao Brasil, muita coisa mudou. Mas ainda persistem disputas quanto às 
construções cognitivas nos contextos pós-coloniais. No âmbito das populações indígenas, a história 
registra práticas de verdadeiros etnocídios de determinadas comunidades, tanto no passado 
quanto na atualidade – na implantação de grandes empreendimentos econômicos na Amazônia. O 
presente artigo pretende analisar as condições de existência de uma jusdiversidade no que se 
refere aos sistemas jurídicos existentes nas comunidades indígenas, a partir de uma experiência 
com os índios Wai Wai. 
 
 

Rogerio Schlegel (Unifesp) e Carlos Antonio Costa Ribeiro Filho (Uerj) GT25 

 
Estratificação horizontal no ensino superior: 50 anos de mudanças e conservação 
Análise dos Censos de 1960 a 2010 revela que o ensino superior brasileiro se democratizou, mas 
ainda mantém clara estratificação. O acesso de mulheres, pardos, pretos e indígenas a carreiras de 
maior prestígio e remuneração encontra limitações adicionais, em comparação com outros 
segmentos da população. E, uma vez formados, indivíduos dos grupos desprivilegiados ainda 
ganham menos do que outros profissionais da mesma carreira. Para chegar a essas conclusões, o 
paper usa análise descritiva e inferencial, com modelos log-lineares e regressões. A relevância de 
diagnosticar a estratificação horizontal reside na possibilidade de checar para o caso brasileiro a 



hipótese da desigualdade educacional persistente, segundo a qual reduções na estratificação 
vertical (entre níveis de ensino) tendem a ser acompanhadas por maior estratificação horizontal. As 
conclusões do paper são especialmente relevantes no mapeamento de fontes de desigualdade 
(sobretudo na distinção entre escola e mercado de trabalho) e para o direcionamento de políticas 
públicas de caráter inclusivo. 
 
 
Rosa Cavalcanti Ribas Vieira (UFRJ) GT23  
 
Os contornos de uma resposta normativa para nacionais do Haiti: diferentes modelações na 
gestão das migrações 
Em março de 2010, uma haitiana foi detida e ameaçada de deportação pela Polícia Federal porque 
transitava sem visto no Mato Grosso do Sul. Dois anos depois o seu nome foi publicado no Diário 
Oficial por ter adquirido permanência definitiva no Brasil. A mudança de enquadramento da sua 
condição jurídica foi produto de uma resolução normativa (RN 97/2012) elaborada especificamente 
para indivíduos com nacionalidade haitiana e buscava controlar um “problema de governo” que se 
construiu. O objetivo do presente trabalho é analisar os contornos de tal decisão, ou seja, entender 
os traços que a modelaram: abordando quais atores, agências e discursos operaram no período da 
sua criação, os questionamentos surgidos e a sua reformulação. Acredita-se que a decisão, por um 
lado, foi constituída em meio a diferentes modelações presentes nas gestões das migrações (a 
gramática do humanitário, inércias burocráticas, lógicas midiáticas e critérios oportunistas), por 
outro lado, produziu alguns efeitos, state effects. O trabalho procura oferecer uma contribuição 
para a análise de leis migratórias à medida que prioriza o seu processo de construção, considerando 
seus tempos, espaços e tensões. 
 
 
 
Rosana Baeninger (Unicamp), Roberta Guimarães Peres (Unicamp) GT23  
 
SOS português: imigrantes haitianos em São Paulo 
Este estudo sobre a imigração haitiana compõe as análises do Observatório das Migrações em São 
Paulo (Fapesp/CNPq-NEPO/UNICAMP). O enfoque teórico para o caso da imigração, refugiada, 
forçada e humanitária se baseia no conceito de migração de crise (Clochard, 2009), que se refere ás 
crises econômicas, sociais, políticas, culturais, étnicas e religiosas. Este trabalho é um esforço de 
traçar o perfil atual da imigração haitiana em São Paulo no contexto dessa migração de crise, 
ampliando as análises para o entendimento do "processo civilizatório" (Ribeiro, 2001) que se impõe 
a tais imigrantes no contexto da sociedade brasileira. Nesse sentido, os imigrantes que se 
encontram na Missão Paz em São Paulo recebem aulas de português, treinamento para a "escolha 
da ocupação" e há capacitação para as empresas contratantes para "entender" tais imigrantes. A 
atualização histórica de Ribeiro (2001) permitirá avançar na compreensão da inserção desses 
imigrantes na história presente da imigração haitiana no Brasil. Foram realizadas entrevistas 
qualitativas com 100 haitianos em São Paulo, além das entrevistas e visitas à Missão Paz.  
 
 
 
Rosangela Marione Schulz (Ufpel), Maria Almudena Cabezas González (UCM) GT14  
 
Uma reflexão em torno do poder político: o ativismo das jovens feministas em Madri pós-15M  



O artigo tem como propósito debater o ativismo feminista pós-15M na Espanha a partir de dois 
eixos: o crescente ativismo de jovens feministas na cidade de Madri; as relações das ativistas com 
as novas forças políticas e partidos que movimentam o jogo político eleitoral da Espanha. O artigo 
está dividido em três partes: um breve histórico da presença feminista nas organizações vinculadas 
ao 15M; análise das mudanças nas relações entre tais organizações e os novos partidos políticos; 
por fim, algumas reflexões em torno das noções de poder e democracia para as novas gerações 
feministas. 
 
 
 
Rosemary Segurado (PUCSP), Natasha Bachini Bachini Pereira (Uerj), Tathiana Senne Chicarino 
(PUC/SP) GT04  
 
Podemos: a relação entre partido e movimento e entre liderança e protagonismo  
Essa proposta de comunicação apresentará parte dos resultados oriundos do projeto temático da 
Fapesp “Lideranças políticas no Brasil: características e questões institucionais”, desenvolvido pelos 
pesquisadores do NEAMP (Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política da PUC/SP). Tendo em vista 
os questionamentos colocados às formas de liderança tradicionais pelos movimentos sociais 
contemporâneos, que possuem dentre suas principais características a organização em rede, 
analisaremos a apropriação das tecnologias digitais e as práticas políticas do Movimento-Partido 
Podemos (criado a partir do Movimento 15M da Espanha). Objetiva-se com isso buscar na empiria 
elementos que nos ajudem a compreender os fundamentos e a constituição de novas formas de 
liderança, os aspectos inovadores, pois, se opõem às lideranças tradicionais, ou mesmo os aspectos 
inteiramente novos e autônomos. Assim, desenvolveremos um estudo exploratório do Podemos 
através dos eixos – reconstituição de sua trajetória, análise de seu site, entrevistas com seus 
integrantes – visando o entendimento das aproximações e dos distanciamentos teóricos e 
empíricos dos conceitos de liderança e de protagonismo político.  
 
 
 
Ruana Castro Mariano (Unifesp), Nalayne Mendonça Pinto (UFRRJ) GT25  
 
Políticas de democratização e acesso ao ensino superior na Baixada Fluminense e Zona Oeste do 
Rio de Janeiro: estudo da política de ingresso via REUNI e SISU na UFRRJ 
O presente trabalho teve por finalidade analisar os impactos do Programa de Reestruturação das 
Universidades (REUNI) na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro a partir das metas previstas 
pelo Plano de Reestruturação e Expansão (PRE-UFRRJ). Especificamente observou como o quadro 
de ingressantes se estruturou e/ou se alterou nos anos posteriores à implementação dessa política 
pública, dando especial destaque à variação dos ingressantes oriundos da Baixada Fluminense e da 
Zona Oeste do Rio de Janeiro. A pesquisa foi realizada na UFRRJ, instituição que desde 2008 possui 
vínculos com a política do REUNI para ampliação de vagas e democratização do ensino. Pretendeu-
se com esse trabalho investigar o raio de alcance dessa política de expansão para a ampliação do 
ensino superior na região do entorno da UFRRJ e traçar qual é o perfil de entrada do estudante na 
UFFRJ no período pós políticas REUNI/SISU/ENEM. A pesquisa contou com levantamento de dados 
quantitativos e qualitativos coletados a partir de entrevistas realizadas com estudantes da UFRRJ, 
gestores do REUNI na UFRRJ e acesso à base de dados de ingressantes da UFRRJ de 2007 a 2013.  
 
 
 



Ryan Lloyd (Univ. of Texas), Mathieu Turgeon (UNB) GT06  
 
It’s the Boca de Urna, Stupid! Undecided voters and the difficulty of polling in Brazil  
Elections in Brazil can be difficult for polling firms, thanks to large and late shifts in voting 
intentions. These shifts can in part be explained by the boca de urna. The boca de urna is a name 
for illegal last-minute campaigning just before or on the day of the election, and it can encompass 
everything from campaign material to face-to-face appeals, money, or all of the above. In this 
paper, I use fieldwork in Brazil and electoral data to explain how the boca de urna works, why it is 
difficult for polls to measure, and how studying it can help us better understand political behavior 
in general. I begin by situating Brazilian polls in a comparative perspective and describing the boca 
de urna. Second, I argue that the boca de urna's influence can be roughly delineated by examining 
past polls, estimating models using a few key variables, and using these models' covariates and 
results to inform future analyses. Third, I provide preliminary empirical results to show how this 
process could be applied in practice. I conclude by presenting some final thoughts on vote buying's 
effects on polling, and what they mean for political scientists. 
 
 
 
Sabrina Marques Parracho Santanna (UFRRJ) GT02  
 
Sobreposição de camadas nas políticas culturais e a construção da memória no Circuito Histórico 
e Arqueológico da Celebração da Herança Africana no Rio de Janeiro 
Desde princípios dos anos 2000, uma série de projetos de intervenção urbana têm sido pensados 
para a Zona Portuária do Rio de Janeiro. À falência da construção de uma filial do Guggenheim na 
Praça Mauá seguiram-se projetos monumentais de museus para a região. O Museu de Arte do Rio 
foi inaugurado em 2013 e um Museu do Amanhã vem sendo erguido no mesmo local. No entanto, 
além de equipamentos culturais de vulto, projetos dissonantes têm sido incorporados ao projeto 
Porto Maravilha através da valorização tanto de discursos multiculturalistas, como de um 
tradicional procedimento de eliminação do conflito em um discurso de identidade brasileira 
abrangente. Esta comunicação pretende discutir a construção do que vem sendo denominado 
Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana e visa entender a construção 
da memória iconográfica da região no contexto de criação de um polo de economia criativa para a 
cidade. 
 
 
 
Sabrina Mesquita do Nascimento (Ufpa), Edna Maria Ramos de Castro (Ufpa), Simy de Almeida 
Corrêa (Ufpa) GT07  
 
A violência em Belo Monte: um espaço vazio de direito 
O estudo analisa a violência na Hidrelétrica de Belo Monte (Xingu, Brasil), operando sobre as 
dimensões simbólica e física. A primeira versa sobre o licenciamento ambiental da hidrelétrica e das 
principais violações ocorridas no interior desse instituto. Por conseguinte, analisamos a aplicação 
do instrumento jurídico da suspensão de segurança. Já a dimensão física é observada a partir do 
processo de militarização de Belo Monte, que já se deu em vários momentos específicos do projeto, 
mas que agora é algo constante nas obras da hidrelétrica. Essa operação compreende os aspectos 
que nos permitem defender a tese de que a violência é um fenômeno não só integrante como 
necessário à construção de grandes obras de infraestrutura na Amazônia, se dando praticamente 



como uma técnica recorrente manipulada pelo Estado em primeira via, e pelas empresas 
secundariamente e por vias indiretas. 
 
 
 
Sami Sanchez Júnior (UFJF) GT09  
 
Tradição e modernidade na construção social da cidade de Ouro Preto (MG) 
Este trabalho busca compreender como a cidade de Ouro Preto, situada no Estado de Minas Gerais, 
construída a partir do fim do século XVII, em estilo posteriormente chamado de colonial, cuja 
influência barroca se expressa nas edificações do atual centro histórico da cidade se tornou um 
ícone da cultura nacional. Adendo a isso, visa destacar os agentes e agências acionados, bem como 
os processos sociais envolvidos na articulação da construção de uma identidade pautada na ideia 
de "tradição" que são elementos fundantes de um espaço de autenticidade e, portanto, 
reconhecimento da sua importância para a cultura de Minas Gerais e do Brasil. Assim, a partir de 
uma perspectiva antropológica, articula-se com o objeto – a construção social da cidade de Ouro 
Preto(MG) – as seguintes ideias: identidade, diversidade cultural, memória coletiva, nação, tradição 
e modernidade, tendo como ponto de intersecção as situações sociais – cerimônias, rituais e 
festividades. 
 
 
 
Samira Feldman Marzochi (Ufscar) GT04  
 
Subjetividade, política e ciberespaço: notas de teoria social para a composição do “ciberativista 
verde”  
A compreensão do ciberativismo como prática política individual subjetivamente motivada e o 
esforço de construção do tipo ideal “ciberativista” repõem os problemas da constituição e 
autonomia do sujeito político e da subjetividade mediada pelas novas tecnologias de comunicação. 
Neste trabalho, a prática do ciberativismo ambientalista servirá de referência para a análise teórica 
aqui priorizada visando fornecer conceitos e possibilidades de compreensão e explicação que 
contribuam para os estudos empíricos dos novos fenômenos da cultura e da política. O 
“ciberativista” será tratado como um “tipo ideal” que incorpora, também, as contribuições 
conceituais do Estruturalismo e da Teoria Crítica, além da Fenomenologia de inspiração weberiana.  
 
 
 
Sandra Damasceno da Rocha (Ufam) GT10  
 
Organização política das comunidades ribeirinhas na Amazônia: ações de resistência do 
“Campesinato das Águas” 
Nas comunidades ribeirinhas da Amazônia existe uma complexa rede de relações sociais 
estabelecidas, na qual se articulam forças políticas, econômicas e culturais que se apresentam, em 
muitos casos, como processos de resistência e de luta coletiva para garantir o acesso aos recursos 
necessários à reprodução da vida material e social. E, apesar da grande ressonância dos estudos 
acerca dos novos arranjos nas relações entre Estado e sociedade civil no Brasil, não há uma 
quantidade satisfatória de pesquisas acerca da atuação das ações coletivas de organizações que 
envolvem as comunidades da Amazônia. A partir desta lacuna foi que nos propusemos a perscrutar 
a dinâmica política das organizações comunitárias ribeirinhas da Microrregião do Baixo Amazonas. 



Entendemos que publicização e análise da experiência dos ribeirinhos amazônidas, e suas relações 
com as instituições políticas locais, visa desconstruir a ideia de que a deliberação é “culturalmente 
neutra e universal”, premissa bastante difundida nos estudos da teoria democrática 
contemporânea que se reporta sempre a determinado contexto cultural, silenciando sobre a 
atuação de grupos de outros contextos sociais. 
 
 
 
Santiane Arias (Unicamp) GT03  
 
Altermundialismo, classes médias e Estado: intersecções possíveis 
Toda uma série de levantamentos realizadas durante os encontros e manifestações 
altermundialistas indicam, reiteradamente, uma significativa homogeneidade socioeconômica, com 
maciça presença de assalariados do setor público; alto grau de escolaridade e vínculo estreito com 
a carreira acadêmica. Esta comunicação visa explorar as possíveis relações entre altermundialismo 
e classes médias. A partir dos dados disponíveis sobre o perfil dos ativistas presentes nas 
manifestações e organizações altermundialistas, voltamos o olhar para as suas principais análises e 
demandas. Nesse processo, o Estado apareceu-nos como um indicador importante dessa relação. 
 
 
 
Sarah Morganna Matos Marinho (FGV Direito SP), Patricia Alencar Silva Mello (FGV Eaesp) GT38  
 
Impactos da cooperação? Os bancos de desenvolvimento do Brasil e de Angola 
O presente trabalho investiga em que medida a criação do Banco de Desenvolvimento de Angola se 
revela como um aprendizado institucional entre Brasil e Angola. O fato desses países contarem com 
um histórico de cooperação expressivo e a circunstância de o Brasil expressar uma tradição com 
bancos de desenvolvimento para impulsionar sua economia teria influenciado Angola a criar o BDA. 
Lições importantes podem ser extraídas da comparação do processo de instituição dos bancos de 
desenvolvimento e da sua consolidação em ambos os países, ressalvadas as idiossincrasias de cada 
contexto. Não se pretende refletir sobre ser ou não o BDA um transplante institucional, para 
escapar das controvérsias existentes sobre o termo e das inferências de sucesso ou fracasso que 
costumam acompanhá-lo. Partimos da constatação de que os países se inspiram nas instituições 
uns dos outros. Considerando que o banco de desenvolvimento angolano seja resultado de uma 
inspiração no modelo brasileiro, descreveremos em que medida resulta de uma exportação 
institucional brasileira e como estaria se consolidando localmente em Angola.  
 
 
 
Saulo Maia Said (Iesp/Uerj), Igor Daniel Palhares Acacio (Iesp/Uerj) GT17  
 
Relações civis-militares e pretorianismo: as coalizões militares e instabilidade institucional na 
experiência democrática brasileira (1946-1964)  
O objeto de estudo desta pesquisa, a República de 1946-1964, nasceu, conviveu e morreu pela ação 
das forças armadas. Usando os insights teóricos fornecidos pela literatura de relações civis-militares 
pode-se dizer que o Brasil era um exemplo de mal equacionamento das relações entre civis e 
militares: a política adentrava aos quarteis e os quarteis intervinham na política. Objetiva-se 
averiguar a existência e o funcionamento de um mecanismo pelo qual os governos do período 
angariavam apoio político na caserna de forma complementar à coalizão civil para governar. Trata-



se de inserir a formação de coalizões militares enquanto um determinante da estabilidade. Ou seja, 
o que explica que determinados governos tenham muitas intervenções miliares sérias e outros 
governos não tenham nenhuma ameaça séria a sua estabilidade? Tendo em mente o problema de 
pesquisa, constrói-se um banco de dados de aproximadamente 170 entradas com os ocupantes de 
cargos militares chaves do período 1946-1964 (Ministros, Comandantes Militares de Área e etc), 
classificando-os com sete variáveis considerando o tempo de permanência e permitindo aferir a 
ideologia e a postura profissional destes oficiais de alto escalão. 
 
 
 
Sávio Machado Cavalcante (Unicamp) GT03  
 
Reprodução social e revolta política da classe média no Brasil recente 
O objetivo deste trabalho é o de contribuir para a explicação e compreensão da lógica de 
reprodução da alta classe média brasileira a partir da reação política percebida em setores sociais e 
profissionais a ela vinculados, o que se efetiva no contexto de modificações advindas com políticas 
sociais que secundarizam o critério meritocrático e promoveram impactos no modo de vida 
particular da classe média brasileira. Para tanto, desenvolvemos como o Bolsa Família, a política de 
valorização do salário mínimo, a regulamentação do emprego doméstico e os programas de cotas 
sociais repercutem na reprodução social da classe média. São formulados dois argumentos 
principais: a) a recente revolta política da classe média contra o governo baseia-se num sentimento 
difuso contrário aos efeitos dessas políticas em seu modo de vida e b) essa reação negativa não se 
explica, como sugere certa lógica economicista, em razão de perdas financeiras, mas pelo fato de 
que esses efeitos questionam as bases materiais e ideológicas específicas de sua reprodução 
enquanto classe. 
 
 
 
Selma de Fatima Santos (Unesp) GT12  
 
Metamorfoses no desenvolvimento da agricultura capitalista no estado de São Paulo – de 1990 a 
2010. 
O presente texto aborda o desenvolvimento da agricultura capitalista no estado de São Paulo, nas 
últimas duas décadas, nos anos 1990 a 2010, cujo modelo de desenvolvimento econômico, 
tecnológico, científico é orientado pela Divisão Internacional do Trabalho. Há uma visão 
hegemônica na sociedade brasileira, de que a agricultura capitalista (agronegócio) simboliza a alta 
produtividade, a forte participação no PIB (Produto Interno Bruto), o superavit da balança 
comercial e, portanto, é o carro chefe do crescimento da economia brasileira. Assim, privilegiam-se 
algumas commodities como é o caso da cana de açúcar para etanol no estado de São Paulo. 
Empresas se associaram, redefiniram suas organizações de classe para participação econômica e 
política na sociedade civil, disputa do Estado como principal aliado e financiador: recursos públicos, 
reformulação do código jurídico, formulação de consenso etc. Esses aspectos conjunturais estão 
alicerçados em uma base estrutural, dinâmica, que articula um país dependente das economias 
centrais, de capitalismo periférico, em que o capital opera em escala local dinamizando com o 
circuito da escala mundial, numa fase monopolista/imperialista. 
 
 
 
Sérgio Amadeu da Silveira (UFABC), Renato Rovai Júnior (UFABC) GT04  



 
Replicações e influências cruzadas nas eleições de 2014: um estudo das redes sociais e periódicos 
impressos 
A pesquisa que embasa este texto visa analisar a relação entre as ações nas redes sociais, Twitter e 
Facebook, e os três dos principais jornais diários impressos do país, A Folha de S. Paulo, O Estado de 
S. Paulo e O Globo, além da maior revista impressa de circulação nacional, A Veja, nas eleições de 
2014. O período a ser analisado será de 1º de agosto até o último dia da disputa no segundo turno, 
dia 26 de outubro. O primeiro objetivo é observar o alcance que as publicações eleitorais dos 
veículos impressos tiveram nas redes sociais online. O segundo é analisar como as matérias desses 
veículos de comunicação eram apropriadas nas redes sociais pelos conjuntos de militantes das três 
principais candidaturas, de Dilma Roussef, Aécio Neves e Marina Silva. O terceiro objetivo é 
demonstrar como e com que destaque os embates nas redes sociais, os memes, as postagens no 
Facebook e Twitter de todos os atores da rede e não só dos veículos analisados impactaram e 
repercutiram nos dias posteriores nos periódicos impressos, formando um processo denominado 
de influências cruzadas. 
 
 
 
Sérgio Botton Barcellos (Ufpel) GT36  
 
A juventude rural enquanto ator político atuando na configuração de políticas públicas no Brasil 
A construção do problema para esse trabalho será trilhada no sentido de investigar atores que se 
denominam jovens e atuam em organizações e movimentos sociais em juventude rural (CONTAG, 
FETRAF, Via Campesina e ONG's) na reivindicação de pautas e mobilizações que demandam 
políticas públicas para o governo federal no Brasil nos últimos anos. Observar e problematizar esse 
processo político implicará em uma discussão sobre a situação social dos (as) jovens que estão 
situados no espaço rural brasileiro e como se organizam politicamente. Este trabalho terá aporte 
teórico em Elias (1994, 1998) com os conceitos de configuração sobre esses atores e de 
interdependência para discutir o processo político relativo à reivindicação de políticas públicas. 
Ainda, serão acionados Bourdieu sobre representação política e Scott sobre construções 
identitárias. Desse modo, por meio desse artigo vou trazer à tona alguns aspectos sobre em que 
contexto social se deu a formação dessas políticas públicas, como se situa a categoria da juventude 
rural e suas demandas nesse processo, e os desafios e possibilidades para pensar esse ator político 
e suas formas de mobilização na sociedade atualmente. 
 
 
 
Sérgio Roberto Moraes Corrêa (Uepa), Roberto Véras de Oliveira (UFPB) GT31  
 
As lutas e resistências do Movimento Xingu Vivo Para Sempre diante do projeto hidrelétrico Belo 
Monte: o padrão de desenvolvimento da Amazônia em disputa  
Este trabalho resulta de pesquisa de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais da UFCG. Ele analisa as lutas e resistências do Movimento Xingu Vivo Para Sempre 
(MXVPS) frente ao padrão de desenvolvimento dominante para a Amazônia, focando nos conflitos 
socioambientais em torno do Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte (AHEBM), localizado no 
sudoeste do Estado do Pará. As noções de hegemonia e contra-hegemonia, baseadas em 
Boaventura de Sousa Santos, lastreiam a perspectiva crítica de análise. Como resultado, foi possível 
identificar que o AHEBM é a expressão, por meio do PAC, da expansão da fronteira hidrelétrica no 
movimento de territorialização da dinâmica de acumulação do capital sobre a Amazônia sob forte 



influência do Estado, em parceria com grandes grupos econômicos, para levar a cabo o modelo 
neodesenvolvimentista. Essa expansão da fronteira, todavia, vem se dando sob fortes contradições 
e conflitos, que marcam esse modelo. A partir das resistências e das lutas do MXVPS, foi possível, 
também, capturar dinâmicas não hegemônicas, que ajudam a revelar outras representações e 
experiências da Amazônia e do Brasil. 
 
 
 
Sérgio Soares Braga (UFPR), Leonardo Caetano Rocha (UFPR), Fabrícia Almeida Vieira (UFPR) GT04  
 
“Americanização” da representação política virtual? Um estudo comparado das estratégias de 
comunicação digital por parlamentares de diferentes sistemas políticos 
O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados de um estudo comparativo entre a 
apropriação de tecnologias e práticas de e-democracia por deputados dos Estados Unidos, Brasil, 
Bélgica, Espanha e Reino Unido. A metodologia será uma análise da frequência, intensidade e tipo 
de uso dos sites, assim como diferentes redes sociais (especialmente Facebook, Twitter e YouTube) 
por parte dos parlamentares desses cinco países, associando este uso com o perfil de 
representação institucional e parlamentar das casas legislativas. Nossa hipótese básica é que 
existem diferentes modelos de representação política virtual e estratégias de comunicação digital 
que variam de acordo com as características dos diferentes sistemas políticos e com os diferentes 
perfis sociais de parlamentares, que impedem a reprodução padrão mediano de utilização das 
tecnologias digitais pelas elites parlamentares dos EUA em contexto sociopolíticos diferentes, não 
se concretizando portanto a tendência de "americanização" da representação política postulada 
por alguns autores. 
 
 
 
Silvia Garcia Nogueira (UEPB) GT23  
 
Brasil e Timor-Leste em cooperação acadêmica: um panorama etnográfico sobre os estudantes 
timorenses na UEPB (Paraíba) 
A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) vem recebendo estudantes do Timor Leste desde 2012, 
quando foi assinado um protocolo de cooperação acadêmica entre a universidade e o Fundo do 
Desenvolvimento do Capital Humano daquele país. O entendimento da Coordenadoria de Assuntos 
Institucionais e Internacionais (ex-CAII, atualmente CORE) da instituição foi o de que a UEPB deveria 
colocar em prática as orientações de política externa de internacionalização das universidades 
brasileiras e o estreitamento das relações de cooperação do tipo Sul-Sul. A chegada de 33 
estudantes timorenses em 2012 (o 2º. maior grupo no país, atrás somente dos 72 da Unilab/CE) 
mais 19 em 2015 ocorreu nesse contexto. Este trabalho, portanto, pretende discutir criticamente a 
construção cotidiana da internacionalização acadêmica a partir da experiência da UEPB e os 
pressupostos de horizontalidade contidas em cooperações do tipo Sul-Sul. Para isso, apoia-se em 
um estudo etnográfico em curso desde 2012, numa tentativa de tecer uma reflexão nos campos 
das Relações Internacionais e da Antropologia Cultural sobre o modo como se articulam os níveis 
do indivíduo, dos estados e da política internacional. 
 
 
 
Silvia Helena Rodrigues (UNB) GT25  



 
Experiências de migração internacional estudantil na Universidade de Brasília 
Este trabalho objetiva refletir a respeito das experiências de jovens oriundos dos Países Africanos 
de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), estudantes de graduação na Universidade de Brasília (UNB), 
Brasil. Em 2010 foram realizados cinco grupos de discussão e os dados foram analisados segundo o 
Método Documentário, desenvolvido por Ralf Bohnsack. Percebeu-se que, durante o período de 
migração estudantil, as reflexões sobre os países de origem adquirem uma dimensão estreitamente 
vinculada às bases da identidade nacional, expressas no compromisso com o desenvolvimento 
socioeconômico dos seus países. As experiências do dia a dia desconstroem a imagem abstrata que 
tinham do Brasil e cedem lugar às interações, que os conduzem à negociação constante de seus 
padrões culturais, frente ao “outro”. As análises apresentadas reforçam a necessidade de refletir e 
aperfeiçoar as ações de cooperação internacional no âmbito estudantil, com os países PALOP. 
 
 
 
Silvia Mugnatto Macedo (Uerj) GT22  
 
Direito de resposta nas eleições: em direção a uma teoria democrática? 
Em vários conceitos sobre democracia, a importância do contraditório é ressaltada no sentido 
simples de que os cidadãos devem ter acesso a vários argumentos e dados com o objetivo de 
formar o seu juízo seja sobre políticos, seja sobe políticas. O trabalho busca analisar como a Justiça 
concede o direito de resposta de candidatos a cargos no Executivo ou Legislativo contra a imprensa 
– aqui entendida como jornais, rádio e TV – em anos eleitorais, com base em casos analisados pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O direito de resposta será 
interpretado de maneira diferenciada de acordo com o entendimento dos ministros sobre qual é a 
liberdade de expressão que deve ser privilegiada no país: uma liberdade do ponto de vista do 
emissor ou do receptor? A conclusão é a de que, embora o TSE tenha se inclinado por uma visão 
mais elástica da concessão do direito; o STF tem colocado a liberdade de expressão da imprensa em 
um patamar superior. 
 
 
 
Simone da Silva Ribeiro Gomes (Uerj) SPG12 
 
Estratégias de movimentos sociais populares em áreas de violência: o caso do Brasil e do México 
O presente texto busca, a partir do exemplo de dois cenários latino-americanos como o Estado do 
Rio de Janeiro (Brasil) e Guerrero (México), traçar algumas diretrizes comuns de como movimentos 
populares logram estabelecer suas atuações em contextos com distintos atores violentos. Nesse 
sentido, partiremos da noção de estrutura de oportunidades políticas, cunhada inicialmente para o 
contexto norte-americano, para propor teoricamente a necessidade da inflexão da violência como 
um fator essencial na atuação dos movimentos. A partir de uma pesquisa de doutorado em curso, a 
metodologia do trabalho envolve tanto uma incursão etnográfica, quanto a realização de 
entrevistas semiestruturadas com militantes de distintos movimentos sociais em ambos os 
contextos. Cabe assinalar que os países foram escolhidos pela diversidade de atores violentos, que 
vão de narcotraficantes, polícias comunitárias e polícia no México, à violência policial, 
narcotraficantes e milicianos no Rio de Janeiro, dificultando a ação de movimentos de base. Dessa 
forma, nosso objetivo é, guardadas as diferenças entre os ambientes, traçar linhas comuns de 
resistência na atuação dos militantes populares.  
 



 
 
Simone do Prado Romeo (Unifesp) SPG09 
 
O movimento Arte contra a barbárie: gênese, estratégias de legitimação e princípios de 
hierarquização das práticas teatrais em São Paulo (1998-2002) 
Esta comunicação tem como objetivo central reconstituir a gênese e as estratégias de legitimação 
do movimento Arte contra a barbárie, que reuniu setores do teatro da cidade de São Paulo em 
torno da luta por um teatro que estivesse nos antípodas da produção subordinada ao mercado. A 
oposição entre um "teatro burguês" e um "teatro de vanguarda" ganhou corpo, no contexto em 
estudo, através de setores do que se convencionou chamar de teatro de grupo, que buscaram 
produzir um deslocamento herético em relação aos parâmetros então vigentes no que tange ao 
teatro que seria digno de ser admirado e financiado com verbas estatais. A instituição de novos 
padrões de trabalho artístico – e, no caso em pauta, de novos princípios de hierarquização das 
práticas teatrais – será discutida através da análise de fontes documentais (textos-manifestos, 
correspondências, crítica especializada, registros de documentos públicos etc.) que permitem 
reconstituir parte da luta desse movimento, desde a sua formação em 1998 até a sua conquista 
fundamental, a Lei de Fomento ao Teatro de 2002, marco nas políticas públicas voltadas às 
expressões estéticas menos tendentes a suscitar patrocínio espontâneo.  
 
 
 
Simone Dutra Lucas (UFMG), Janine de Azevedo Machado (UFMG) GT08  
 
Análise das resoluções do conselho municipal de saúde de Belo Horizonte no período de 1991 a 
2010 
O objetivo do estudo é observar como está se estabelecendo a relação entre sociedade e governo 
no Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte – CMS/BH desde a sua fundação em 1991 até 
2010. A metodologia utilizada foi a análise das homologações e vetos do Executivo sobre as 
resoluções do conselho. Os dados foram coletados no arquivo de resoluções e no site do CMS/BH. 
Os resultados demonstram que apesar de apenas uma resolução ter sido vetada pelo Executivo, 
26% não apresenta registro de homologação. Este índice é considerado alto devido à 
obrigatoriedade legal do Executivo homologar as deliberações dos Conselhos de Saúde. Entre estas 
41% apresentaram oposição dos gestores quando votadas nas plenárias. Temas como auditorias, 
nomeação de concursados e oposições à terceirização se encontram entre as que não apresentam 
registro de homologação. Espera-se que a realidade apresentada possa nos levar a reflexões quanto 
às práticas de poder, encorajando os conselheiros para a construção efetiva da democracia 
participativa neste espaço.  
 
 
 
Simy de Almeida Corrêa (Ufpa), Edna Maria Ramos de Castro (Ufpa), Sabrina Mesquita do 
Nascimento (Ufpa) GT26  
 
O direito da natureza no pensamento social latino-americano 
Há alguns anos a construção de um novo pensamento latino-americano e pan-amazônico com 
novas discussões teóricas para o debate socioambiental que foram e são fundamentais para 
mudanças como as que estão acontecendo no Equador e na Bolívia. Ambos mudaram suas 
Constituições a partir de referendos populares que legitimaram e atribuíram direitos intrínsecos à 



natureza, dotando-a como sujeito de direitos. Fruto de lutas sociais intensas dentro dos países 
andinos, nossa discussão busca responder alguns questionamentos formulados a partir da análise 
dessas mudanças. Como ficaria o campo de lutas com um novo arranjo a partir de novos direitos à 
natureza, dotada enquanto sujeito de direitos, dentro da Pan-amazônia? Quais seriam as 
consequências se a Pan-amazônia reverberasse esse movimento dentro dos países que a compõem 
em relação aos países que veem na Amazônia uma grande reserva de minérios, energia, matéria 
prima primaria e extrativista? Qual o lugar dessa discussão? A metodologia centra-se na pesquisa 
bibliográfica para entender o pensamento latino-americano que discute questões socioambientais, 
destacando a marginalização do lugar na teoria ocidental.  
 
 
 
Sonia Maria Giacomini (PUC Rio) GT32  
 
Movimento negro e esfera pública – considerações sobre a experiência recente em instâncias 
governamentais  
O tema dessa comunicação é discutir as experiências recentes de participação do movimento negro 
em espaços de interlocução entre “sociedade civil” e “poder público” a partir de trabalho de campo 
realizado em alguns eventos significativos – entre os quais a III CONAPIR realizada em 2013 – e 
entrevistas com representantes de organizações do movimento negro em que discutiram essa 
participação. Durante pesquisa realizada entre março de 2013 e março de 2014, parte do Projeto 
Movimentos Sociais e Esfera Pública promovido pelo CBAE-UFRJ e que pesquisou diversos 
movimentos sociais, procurou-se entender os impactos no movimento e na militância negros da 
construção de alguns novos espaços de interlocução e de participação social pelo Estado, em 
particular a maneira como o próprio movimento vem interpretando e avaliando as transformações 
recentes e em curso. Trata-se também de analisar o que os representantes de organizações do 
movimento negro entendem por “participação social”, quais são as suas expectativas, como se 
dispõem e em que condições, ou não, integram as instâncias de participação previstas pelo Estado 
para o movimento.  
 
 
 
Sophia Ferreira Pinheiro (UFG) SPG10 
 
A imagem como arma – as cineastas indígenas do Vídeo nas Aldeias 
A pesquisa é decorrente das mulheres indígenas que participam do projeto Vídeo nas Aldeias e a 
passagem de representação da “imagem do índio”, face às representações realizadas por políticas 
coloniais não indígenas; para “o olhar indígena”, ou seja, a imagem autorrepresentada, política e de 
empoderamento do discurso e do dispositivo cinematográfico, a partir de repertórios e 
experiências indígenas através do olhar da mulher indígena. O Vídeo nas Aldeias possui a finalidade 
de incentivar os indígenas a se apropriarem da própria imagem e a utilizarem como instrumento de 
alteridade, arma, manifesto e revolução poética diante das imagens que nós, brancos, retratamos 
sobre eles. E quando “esses índios” são mulheres? Quando os (outros) são duplamente 
marginalizados por nossa sociedade ocidental branca? São indígenas, são mulheres e são cineastas? 
Nos deparamos com uma tensão das fronteiras e suas possibilidades discursivas abertas pelo 
exterior constitutivo das posições hegemônicas. É em decorrência dessas fronteiras que pretendo 
fazer uma experiência etnográfica acerca dessas realizadoras audiovisuais indígenas.  
 
 



 
Stefan Wilhelm Bolle (USP) GT28  
 
Uma história social da Amazônia, através de um ciclo de romances 
A proposta é evocar momentos-chave da história social da Amazônia através dos dez romances do 
Ciclo do Extremo Norte, de Dalcídio Jurandir (1909-1979). Exemplos: 1) As Amazonas, que o 
cronista Carvajal (1542) projetou sobre índias guerreiras – mitificação que resultou no nome do rio 
e da região – são evocadas no romance Passagem dos Inocentes (1963) através do personagem 
Belerofonte, o herói da Ilíada que matou a tribo das Amazonas. 2) As fazendas instaladas pelos 
missionários jesuítas na ilha de Marajó são relembradas no romance Marajó (1947). 3) Existem 
analogias e diferenças entre as observações sobre a sociedade pelo Governador do Grão-Pará na 
Era Pombalina e as de um secretário da Intendência, encarnado pelo protagonista do romance 
Ribanceira (1978), numa vila amazônica em 1929-1930. Outros momentos de rememoração da 
história social através dos romances de D. Jurandir são a revolta da Cabanagem (1835-1840), a 
época do boom da borracha, o período do declínio econômico e a modernização contraditória, em 
curso desde os anos 1960. O objetivo é mostrar que as 3.000 páginas do Ciclo romanesco contêm 
uma notável síntese da história social da Amazônia e um incentivo para estudá-lá. 
 
 
 
Stephen Grant Baines (UNB) GT31  
 
Projetos de desenvolvimento e direitos territoriais na região do Lavrado de Roraima: a Terra 
Indígena Raposa Serra do Sol e as Terras Indígenas Fragmentadas 
Examinam-se os impactos das políticas de desenvolvimento econômico sobre as Terras Indígenas 
do Lavrado de Roraima, região onde realizo pesquisas desde 2001, comparando as situações da 
Terra Indígena Raposa Serra do Sol demarcada em área contínua, e as outras Terras Indígenas 
demarcadas em áreas fragmentadas ao longo das décadas de 1980-90. Apresento depoimentos de 
lideranças indígenas sobre as demarcações e o desenvolvimento. O Projeto Calha Norte (1988) se 
apresentou como uma ponta de lança do desenvolvimentismo nas fronteiras setentrionais da 
Amazônia, seguido pela Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana. Sua 
contrapartida o Programa de Aceleração do Crescimento 1, lançado em 2007, e o PAC 2 em 2010, 
do governo federal, englobam um conjunto de políticas econômicas que incentivam o 
desenvolvimentismo. A internacionalização de políticas de desenvolvimento traz um incógnito para 
o futuro dos povos indígenas desta região. A maioria de lideranças defende o desenvolvimento 
comunitário e uma minoria defende o desenvolvimentismo e se alia aos empresários e políticos que 
visam explorar os territórios indígenas. 
 
 
 
Suelen Aires Gonçalves (PUCRS) GT42  
 
Feminicídios: nossas cidades são perigosas ou relacionamentos matam? 
Nas últimas três décadas, os estudos sobre violência contra a mulher ganham espaço na academia 
brasileira, sendo o principal recorte a violência doméstica e sexual nos contextos familiares  
caracterizada como um fenômeno social presente, multiforme e agravada pela violência psicológica 
e física. As taxas de feminicídios demonstram a face mais profunda da violência de gênero. O 
presente artigo propõe estudo socioantropológico, que busca investigar como objeto de estudo a 
análise dos feminicídios no estado do Rio grande do Sul em 2014, bem como das circunstâncias 



como ocorrem. Este artigo propõe apresentar e analisar estas diferenças e a refletir sobre possíveis 
hipóteses capazes de explicá-las, reconhecendo os feminicídos como fruto de uma cidade violenta 
ou de violência doméstica. Na metodologia será utilizado um construto de pesquisa documental, 
com dados extraídos da SSP bem como qualitativamente com relatos das histórias das famílias de 
vítimas do feminicídio. 
 
 
 Suzane Caroline Gil Frutuoso (PUCSP) GT23  
 
Brasileiros que retornam: o impacto de recomeçar em São Paulo 
A crise econômica internacional de 2008 abalou a saúde financeira de países ricos que antes 
pareciam imunes a questões como desemprego, baixas remunerações e precariedade, bem como o 
Estado de bem-estar social. Por sua pujança e estabilidade, essas nações também atraíram durante 
anos imigrantes, inclusive brasileiros. Tal lógica se inverteu com a crise que atingiu no final dos anos 
2000 países europeus, os Estados Unidos e o Japão, enquanto o Brasil experimentava, pela primeira 
vez em muito tempo, taxas de pleno emprego, melhora na renda e crescimento da capacidade de 
consumo. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, cerca de 400 mil brasileiros 
desembarcaram na terra de origem entre 2008 e 2012. O número é expressivo e inédito. Nunca 
tantos emigrados regressaram em um mesmo período. O objetivo do trabalho é analisar o retorno 
de brasileiros depois de anos no exterior e o impacto de voltar a viver na cidade de São Paulo, com 
suas vantagens e desvantagens do ponto de vista social, econômico, urbano e emocional. Um 
retrato de uma nova face dos deslocamentos, das migrações e da mobilidade humana no século 
XXI. 
 
 
 
Svetlana Ruseishvili (USP) GT23  
 
Entre repressão e cooperação: estado autoritário, polícia política e refugiados russos em São 
Paulo na “Era Vargas” 
Conflitos políticos entre os russos radicados em São Paulo nos anos 1930-1940 percorriam 
necessariamente pela atividade da Polícia. Para alguns, a cooperação com agentes da ordem 
significava uma inserção profissional bem-sucedida na conjuntura sociopolítica paulista, para 
outros, representava oportunidade de eliminar seus concorrentes ideológicos, sejam eles da 
esquerda ou da direita. Embasando-me na análise de caso, tentarei demonstrar como as políticas 
restritivas do governo Vargas abriam espaço, paradoxalmente, para manifestações nacionais dentro 
das populações de imigrantes. Refletirei também sobre a forma com a qual se inter-relacionam o 
estado, por meio de sua legislação discriminatória e a sua aplicação arbitrária por parte da polícia, e 
os grupos de imigrantes que pleiteiam uma possibilidade de expressão e de associação. Embora o 
contexto histórico discutido seja bastante específico, a configuração de toda a comunidade de 
refugiados e imigrantes russos em São Paulo foi definida ainda naquela época, o que afetou, por 
sua vez, a coesão da população russofônica na cidade e prejudicou a transmissão cultural entre as 
gerações.  
 
 
 
Sylvia de Nazaré Ferreira Castro (Ufpa) GT08  



 
Controle externo do executivo em governos subnacionais na nova ordem democrática: a atuação 
do Legislativo e do Tribunal de Contas do Estado do Pará 
Os Tribunais de Contas subnacionais são instituições auxiliares do Poder Legislativo dos Estados na 
fiscalização e controle dos governos estaduais. A redemocratização do país teve como marco a 
promulgação da Constituição de 1988, instituindo ferramentas de controle para prevenir abusos e 
corrigir defeitos na gestão pública, promovendo a accountability horizontal. Observando a atuação 
da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) e seu relacionamento com o Tribunal de 
Contas do Estado do Pará (TCE-PA), inferimos: como as ferramentas disponibilizadas são utilizadas 
pelo Legislativo na realização da accountability horizontal sobre o Executivo Estadual? Cremos que 
a ALEPA restringe-se à análise e votação dos pareceres prévios emitidos anualmente sobre a 
regularidade das contas do Executivo, a despeito das inovações legais que tornariam o TCE-PA 
proativo na prevenção, correção e orientação para a boa gestão. Analisaremos os registros 
documentais, a tramitação e o resultado da votação em plenários dos pareceres prévios entre 1989 
e 2013, para obter um panorama geral do controle externo realizado pelo TCE-PA e ALEPA sobre o 
Executivo na vigência da nova carta constitucional. 
 
 
 
Tacyana Karoline Araújo Lopes (UFMG), Ludmila M L Ribeiro (UFMG) GT42  
 
Democratização do Sistema de Justiça Criminal (SJC)? Uma análise da participação feminina no 
crime de tráfico de drogas em Montes Claros (MG) 
O presente estudo objetiva analisar a dinâmica de processamento do crime de tráfico de drogas na 
comarca de Montes Claros entre os anos de 2009 e 2014, problematizando quem são os sujeitos 
rotulados por esse delito e a (in)capacidade das agências do sistema de justiça criminal na 
localidade em perceber a mulher como sujeito ativo desse ilícito. Para tanto, serão utilizados os 
Registros de Ocorrência da Polícia Militar e os processos penais encerrados no recorte temporal 
estabelecido pela pesquisa. Palavras-chave: fluxo do sistema de justiça criminal, tráfico de drogas, 
distribuição de justiça.  
 
 
 
Tadeu Gomes Teixeira (Ufma) GT41  
 
A modernização operacional e a constituição do modelo industrial de serviços postais nos 
Correios: um resgate de mudanças recentes (1995-2010) 
O objetivo do trabalho é responder à seguinte questão: quais foram as características dos processos 
de modernização e reestruturação operacional na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) 
entre 1995 e 2010? Os dados da pesquisa foram obtidos por meio de análise documental e 
observação direta em unidades operacionais em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
Verificou-se que o governo FHC desenvolveu um programa de modernização e reestruturação da 
área operacional da estatal, abarcando investimentos nas áreas de atendimento, tratamento e 
triagem e distribuição postal. Com isso, ampliou-se a rede de agências de atendimento, expandiu-se 
o número de unidades de triagem e distribuição, investiu-se em tecnologias da informação e na 
mecanização e automação de processos, alcançando também a padronização dos processos de 
trabalho. O processo de modernização foi acompanhado pela introdução e disseminação, por meio 
de um amplo programa de educação corporativa, de princípios da Administração da Produção, 



resultando em projetos de padronização e reformulação operacional a partir da adoção da lógica 
industrial na gestão das operações de serviços postais. 
 
 
 
Taís Viudes de Freitas (Unicamp) GT15  
 
Os desafios na articulação entre trabalho e família hoje 
Desde os anos 1970, transformações econômicas, sociais, culturais e demográficas alteraram as 
práticas sociais de homens e mulheres. As mulheres aumentaram sua participação no mercado de 
trabalho, mas desigualdades persistem. No mundo do trabalho, esse período também foi marcado 
pela flexibilização das relações de trabalho. Em relação à jornada, as empresas encontram maior 
liberdade para prolongar, diminuir e alterar os horários e dias de trabalho. Tais práticas afetam as 
atividades cotidianas e familiares dos trabalhadores. Para as mulheres, elas dificultam a articulação 
das esferas profissional e familiar, dado que a responsabilidade pelo trabalho doméstico e as 
políticas públicas de cuidado são ainda incipientes. Esse artigo visa compreender quais os desafios 
para as mulheres na realização dessa articulação hoje, no contexto de flexibilização do tempo de 
trabalho. A presente análise é parte da pesquisa de doutorado, em desenvolvimento na Unicamp, 
realizada por meio de entrevistas com trabalhadores e trabalhadoras de duas atividades 
profissionais: o teleatendimento e o comércio varejista de super/hipermercado, em particular as 
operadoras de caixa. 
 
 
 
Taline de Lima e Costa (USP), Graziela Perosa (USP) GT25  
 
Uma democratização desigual 
Apresentamos aqui os resultados parciais de uma pesquisa, sobre as características sociais dos 
estudantes da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), universidade que apresentou 
recentemente um crescimento expressivo de matrículas, aumentado em oito vezes entre 2004 e 
2014. Os objetivos foram (i) interrogar como antigos padrões de ingresso no ensino superior 
brasileiro teriam sido preservados (ou não) após a expansão das matrículas; (ii) comparar o padrão 
de ingresso a uma tipologia da democratização do ensino; (iii) explorar as percepções de estudantes 
para o ingresso em uma universidade pública. Os procedimentos incluíram uma análise geométrica 
de dados estatísticos sobre ingressantes de 2011 (n=2.249) e a realização de entrevistas com 
estudantes (n=8). Os resultados possibilitam identificar uma democratização desigual do acesso nos 
diferentes campi. Notamos a coexistência de um padrão de democratização mais “segregativo” e os 
campi cuja democratização se revelou mais “equalizadora”, variação associada às diferentes 
carreiras. Os estudantes entrevistados nos dois campi nos permitem incluir na avaliação os 
significados atribuídos por eles a este ingresso.  
 
 
 
Talita São Thiago Tanscheit (Uerj) GT27  
 
Democracia e participação no Brasil: o protagonismo do Partido dos Trabalhadores  
O Brasil vem desenvolvendo, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, diversas 
formas participativas e deliberativas de democracia. O seu desenvolvimento, iniciado em esfera 
local, durante a década de 1990, com o Orçamento Participativo, foi expandido a partir de 2003 



para a esfera nacional, destacando-se o Partido dos Trabalhadores (PT) como um ator político 
fundamental para a consolidação da participação social e para o aprofundamento da democracia no 
país. Este trabalho apresenta alguns resultados de minha dissertação de mestrado, que teve como 
objetivo investigar a democracia brasileira sob os governos do PT, relacionando-a à efetivação de 
um dos principais pilares do "modo petista de governar": o fortalecimento dos vínculos entre o 
Estado e a sociedade. Esta análise argumentará sobre a importância do partido na implementação 
e/ou na expansão e consolidação da participação social na gestão pública brasileira, convertendo 
este pilar do "modo petista de governar" em uma política pública de Estado que tem, como 
objetivo principal, a construção de uma sociedade mais democrática no que diz respeito ao acesso 
e à distribuição de seus bens sociais e econômicos.  
 
 
 
Tamires Maria Alves (UFF) GT42  
 
As estratégicas ideológicas do poder da linguagem nos estudos sobre a violência e seus efeitos 
políticos 
A política do medo e insegurança que se instaurou na nossa sociedade é proclamada pelos 
moradores das partes mais nobres da cidade, que são menos vulneráveis às violências fatais do que 
os habitantes das regiões pobres. Estes residentes de zonas privilegiadas também são os que têm 
um poder maior de persuasão junto às políticas públicas, uma vez que têm posição de destaque 
socialmente, suas mazelas são noticiadas e formadoras de opinião. E é através das práticas 
discursivas que se criam condições de possibilidade para que estes determinados discursos possam 
surgir e ser legitimados. Michel Foucault argui que um discurso é sempre finito, e que para criá-lo 
necessariamente se escolhe uma série de acontecimentos, e é preciso formulá-los de maneira que 
se tornem uma descrição dos acontecimentos discursivos. Destacar isso é de suma importância 
para entendermos tanto o papel do cárcere no país quanto a lógica de discricionariedade na política 
criminal brasileira. As práticas discursivas adotadas no Brasil na atualidade trazem como efeito 
político o encarceramento em massa, visto que as políticas públicas adotadas são voltadas para a 
criminalização da pobreza. 
 
 
 
Tamiris Maia Paciello Gerolimich (UFF) GT39  
 
Dispositivos de imparcialidade em David Hume e John Rawls. Espectador Judicioso e Véu da 
Ignorância, formas distintas na busca do bem comum  
Nesta apresentação pretendo refletir e comparar dispositivos introduzidos nas teorias de John 
Rawls, filósofo norte-americano do século XX, e David Hume, iluminista escocês do século XVIII, véu 
da ignorância e espectador judicioso – respectivamente, que têm como objetivo promover a 
imparcialidade das escolhas, em geral usados em deliberações políticas. Na teoria da moral em 
Hume quem delibera não escolhe de forma imparcial, mas com juízos morais. Dessa forma 
entenderemos como a experiência e as paixões são essenciais para a teoria da moral do autor 
escocês. E a impossibilidade de imparcialidade na natureza humana formulada pelo autor fez com 
que Hume criasse, o espectador judicioso, dispositivo que tentará formular a imparcialidade em sua 
teoria moral. O autor norte-americano, diferentemente, tem tendências racionais em suas formas 
de escolha, como se não ocorresse interferência alguma dos sentimentos, hábitos e costumes, nos 
atos de decisão. Por isso seu dispositivo é mais facilmente compreendido, porém, muitos 
discordam da sua capacidade efetiva de ser colocado em prática.  



 
 
 
Tania Dauster Magalhães e Silva (PUC Rio) GT25  
 
Relatos em uma linha de história de vida: notas para a construção da memória da pós-graduação 
da PUC-Rio (os bastidores da construção) 
Na qualidade de colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Educação, coloco-me o desafio 
de construir a memória do meu espaço de trabalho, no qual, por décadas, exerci os papéis de 
professora e pesquisadora, na área de antropologia e educação, que abri no final dos anos de 1980. 
A relevância da construção da memória do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-Rio 
reside no fato de se estudar o primeiro e mais antigo programa de pós-graduação em Educação no 
Brasil. Tenho como objetivo discutir a fundação desse programa a partir da coleta de relatos orais, 
numa linha de história de vida, junto a alguns dos chamados "fundadores" do programa.  
 
 
 
Tania Maria Pinc (UFS) GT30  
 
Implementação da política de drogas pela polícia: Brasil, Chile e Argentina em perspectiva 
comparada 
Este paper apresenta um estudo comparado a respeito da aplicação da política de drogas pelas 
polícias do Brasil, Chile e Argentina. O foco deste trabalho é o desempenho da polícia com ênfase 
no processo de tomada de decisão do policial de rua. O principal argumento sustenta que a 
discricionariedade policial é guiada para atender o autointeresse e que os indicares de desempenho 
influenciam sua escolha. Neste sentido, o resultado alcançado nem sempre atende o objetivo da 
política. A metodologia usa a análise comparativa levando em conta os dados oficiais de detenções 
e drogas apreendidas pelas Polícia Militar de São Paulo (Brasil), Carabineros de Chile e Policía 
Federal de Argentina; e emprega métodos de investigação qualitativa e quantitativa. 
 
 
 
Tarcila Soares Formiga (Cefet/RJ) GT02  
 
Autoridade e amizade na constituição de um projeto pictórico: a relação entre o crítico de arte 
Mário Pedrosa e os artistas concretos cariocas 
O objetivo deste trabalho é investigar o papel do crítico de arte Mário Pedrosa na formulação de 
um projeto artístico e na criação de um grupo de artistas em torno da tendência denominada arte 
concreta, na década de 1950, no Rio de Janeiro. Nesse período, o crítico estabeleceu relações 
afetivas com artistas como Ivan Serpa, Abraham Palatnik, Lygia Clark, entre outros, e passou a 
realizar encontros na sua casa que se constituíra como um importante lócus para a formação de 
artistas com interesses em comum, dando origem ao Grupo Frente em 1954. A centralidade dessas 
reuniões para a criação desse grupo pode ser vista nos depoimentos de artistas que destacavam o 
papel de Pedrosa como “teórico”, considerando o impacto das ideias do crítico sobre o fenômeno 
estético – que assumiram um corpus na sua tese Da natureza afetiva da forma na obra de arte, 
escrita em 1949. Embora os encontros realizados na casa de Pedrosa evidenciassem os vínculos de 
amizade estabelecidos entre ele os artistas, seu papel como teórico chama a atenção para o fato de 
que ele desfrutava de uma posição de autoridade diante de jovens artistas, contribuindo para a 
criação de um sentimento de grupo entre eles. 



 
 
 
Tarianna Lustosa Santos (Ufpi) GT06  
 
Voto econômico no Brasil, Argentina e México: uma abordagem em dados em painel (1995 – 
2011) 
A decisão do voto é resultante de diversos elementos condicionantes construídos no decorrer da 
vida do eleitor, como o grupo social a que pertence, identificação partidária, ideologia, religião, 
mídia, emoções etc. A economia, também, configura-se como um fator influenciador nas decisões 
de voto dos eleitores. A influência da economia sobre o comportamento político tem se tornado ao 
longo das últimas décadas um dos grandes campos de estudo da Ciência Política. Vários estudos 
sobre o voto econômico foram realizados, sobretudo nas democracias avançadas. Estudos em 
países de democracia recente e economia marcada por crises e instabilidade ainda são poucos. Na 
literatura do voto econômico, o que prevalece é que os eleitores tendem a punir/recompensar, 
através do voto, seus governantes de acordo com o estado da economia. O objetivo desta pesquisa 
é analisar a percepção econômica que os eleitores brasileiros, argentinos e mexicanos têm ao 
decidir seu voto. Para tanto, serão aplicados métodos estatísticos em dados referentes à intenção 
de voto e percepção econômica retirados da base de dados Latinobarômetro 1995-2011. Palavras-
chave: voto econômico, percepção econômica, intenção de voto. 
 
 
 
Tatiana Helena Lotierzo Hirano (UNB) GT02  
 
Erosão num pedaço de papel: observações sobre arte e representação 
A presente comunicação busca angariar elementos para discutir a ideia de representação a partir 
de uma visada sobre a chamada arte indígena contemporânea. Propõe-se empreender uma 
discussão que articula questões da antropologia social e dos estudos sobre arte à preocupação de 
abrir espaço para pensar os rendimentos da contribuição indígena para os debates a respeito do 
tema. Para isto, serão introduzidas algumas considerações sobre o trabalho dos artistas 
colombianos Inga Carlos Jacanamijoy, Uaira Uaua e Kindi Llajtu. 
 
 
 
Tatiana Savoia Landini (Unifesp) GT33  
 
Assédio sexual online contra crianças e adolescentes – um estudo dos casos julgados na província 
de Ontário, Canadá 
A pesquisa teve como objetivo estudar os casos criminais sobre assédio sexual contra crianças e 
adolescentes (luring) julgados na província de Ontario, Canadá, entre 2002 e 2014. Foram 
selecionados 69 casos válidos, dos quais 36 referem-se a operações policiais e 33 a casos em que há 
uma vítima real. Com o objetivo de mostrar a diversidade de dinâmicas existentes, apresentarei um 
mapeamento dos 33 casos em que há uma vítima real implicada. Há tantos casos de adultos que 
criam personas e agem como se fossem adolescentes a fim de ludibriar a vítima a um encontro 
offline, quanto casos em que ambos os envolvidos foram verdadeiros a respeito de sua idade e de 
suas características pessoais, bem como de seu desejo de estabelecer relações sexuais offline. A 
Internet é um meio largamente utilizado como espaço de sociabilidade por crianças e adolescentes, 
inclusive para estabelecer relacionamentos "sexualizados", ou seja, relacionamentos em que há 



uma miríade de questões relacionadas – como a troca de fotografias, a masturbação em frente a 
uma web cam, uma "transa virtual" etc. – e que fazem dessa sociabilidade uma forma de violência 
aos olhos da lei. 
 
 
 
Tayanná Santos Conceição de Jesus (Ufma), Darlan Rodrigo Sbrana (Ufma) GT07  
 
Zona Rural de São Luís-MA: formação de um território de conflitos a partir do Programa Grande 
Carajás (1970 - 2013) 
A Zona Rural de São Luís-MA atualmente é palco de conflitos envolvendo comunidades, governos e 
empresa, problemática que se refere aos conflitos ambientais, envolvendo lógicas distintas em 
relação ao território. A questão surge com maior ênfase em 1970, com as primeiras especulações 
para implementação de políticas desenvolvimentistas em regiões com "vocação industrial" e "livres 
de ocupação humana". Com a criação do Programa Grande Carajás, em 1982, são atraídos grandes 
empreendimentos como ALUMAR e Vale S.A., desconsiderando-se grupos que ali habitavam 
historicamente. A partir deste conflito de concepções e de ações em torno de um mesmo território, 
constitui-se a Zona Rural como espaço de conflitos, delimitando ações governamentais, políticas e o 
imaginário dos moradores da cidade. Buscamos compreender aspectos da atual composição da 
Zona Rural de São Luís como espaço de conflitos a partir de 1970, numa análise historiográfica, 
observando discursos de pessoas dos grupos em confronto com análise do jornal O Estado do 
Maranhão e entrevistas com moradores de Rio dos Cachorros, Taim, Limoeiro e Cajueiro, além de 
revisão bibliográfica. 
 
 
 
Teresa Cristina de Souza Cardoso Vale (UFVJM) GT39  
 
O surgimento da Justiça Eleitoral entre os ideais liberais e autoritários brasileiros 
A Justiça Eleitoral assumiu desde 1932 o papel de guardiã da justiça, controladora dos demais 
poderes e garantidora de processos eleitorais idôneos. Sabe-se que as fraudes eleitorais sempre 
foram um problema que impactava nos resultados oficiais, impedindo transformações substantivas 
da política brasileira. Contra esse mal foram experimentadas diversas fórmulas. Autores como Lessa 
(1988), Barreto e Paim (1989) demonstraram em seus estudos que havia uma tendência a preferir o 
Judiciário desde o Império. O objetivo deste paper é discutir o surgimento da Justiça Eleitoral a 
partir de duas bases do pensamento social e político do Brasil: o autoritarismo e o liberalismo. 
Como ponto de partida teremos o castilhismo e o autoritarismo de Oliveira Vianna, de um lado, e o 
liberalismo de Rui Barbosa e Assis Brasil, de outro. Nestes, embora baseados em princípios 
completamente opostos, encontramos uma convergência de ideias ao se falar da relevância do 
judiciário. 
 
 
 
Teresa Cristina Schneider Marques (PUCRS), Augusto Neftali Corte de Oliveira (FEE) GT11  
 
Os governos progressistas no Cone Sul: semelhanças e diferenças ideológicas 
Nos últimos quinze anos, a América Latina passou por uma verdadeira transformação política a 
partir da eleição de presidentes considerados progressistas. Entre os países nos quais se verifica 
essa transformação, destacamos os países do Cone Sul que passaram por regimes autoritários ao 



longo do século XX: Chile, Brasil, Argentina e Uruguai. Este fenômeno eleitoral e as políticas 
adotadas pelos novos governos reacenderam o debate sobre os limites das mudanças políticas e 
econômicas compatíveis com a democracia liberal. Uma discussão importante na literatura da 
Ciência Política procura identificar nestas experiências suas caraterísticas ideológicas e 
programáticas, em antagonismo a práticas consideradas populistas e clientelistas. A pesquisa 
contribui com esta discussão a partir da análise de 13 programas de governo dos 4 países da 
América Latina acima referidos. São identificadas as principais iniciativas de políticas econômicas 
propostas pelas candidaturas presidenciais, revelando as similitudes e diferenças ideológicas que 
existem entre elas. Desta forma, a pesquisa revela que existem padrões ideológicos entre os 
presidentes progressistas da América Latina. 
 
 
 
Thais Alves Marinho (UCG) GT02  
 
Desenvolvimento e diversidade cultural no trânsito entre cultura e economia: o caso do Capim 
Dourado 
Esse artigo discute como o anacronismo identitário atual, que delimita um ambiente de diversidade 
cultural, após frustrar a linearidade racionalista da modernidade, em vez de deflagrar a decadência 
desse pretenso sistema universalista, se rearticula aos seus parâmetros, por meio do mercado e das 
conectividades técnico-informacionais. Baseia-se em um estudo de caso sobre os conflitos sociais e 
identitários entre os atores envolvidos na produção de artesanato de capim Dourado, na região do 
Jalapão, em Tocantins. O sucesso do artesanato de capim dourado, nacionalmente e 
internacionalmente, reflete o retorno às tradições e à valorização cultural, que podem ser 
compreendidas como uma tentativa de preencher o vácuo deixado pela perda da 
transcendentalidade da cultura no ambiente de desencaixe da modernidade globalizada da 
atualidade. Tais embates nos permitem compreender como a valorização cultural pelo mercado 
pode significar a satisfação da dignidade e do bem-estar social dos artesãos de capim dourado pela 
superação da inclusão periférica na economia, alavancando o desenvolvimento local, enquanto 
desencadeia novos conflitos e promove novas formas de gestão cultural e ambiental.  
 
 
 
Thais Maria Lutterback Saporetti Azevedo (UFF) GT18  
 
Direito e causas indígenas: o papel do Supremo Tribunal Federal  
As terras indígenas brasileiras protagonizam o cenário de intensas disputas sobre a distribuição do 
poder no território nacional. O Supremo Tribunal não consegue responder adequadamente às 
demandas envolvendo as questões indígenas, sobretudo, pela dificuldade em se ter um olhar 
interdisciplinar. Ao mesmo tempo, a corte amplia cada vez mais a sua esfera de competência com o 
fenômeno da “judicialização” da política e das relações sociais. Este quadro implica em discussões 
sobre conceitos basilares na configuração do Estado brasileiro: a soberania e a territorialização, em 
um processo de demarcação que apresenta a cultura como norte. Trata-se de um fenômeno 
complexo, pois, aponta na direção de novos papéis para os poderes estatais relativizados no 
contexto geral da globalização. Por esta via, as técnicas pretendidas no estudo partem de dois eixos 
conectados, a análise de jurisprudência e a revisão bibliográfica para de delinear o quadro geral de 
análise pretendido na pesquisa. 
 
 



 
Thaís Troncon Rosa (USP) GT34  
 
Da “casa própria” à casa manjada: dinâmicas socioespaciais e vulnerabilidades territorializadas 
nas periferias urbanas 
O artigo apresenta reflexões decorrentes de pesquisa com trajetórias urbanas de moradores de 
periferias, na qual foram investigados os nexos entre mobilidades socioespaciais, deslocamentos 
habitacionais, dinâmicas familiares e políticas urbanas nos processos de produção e apropriação 
dos espaços nas periferias urbanas. Os deslocamentos habitacionais se mostraram centrais em 
termos analíticos, por colocar muitas dimensões em dinâmica e relação frente ao universo das 
periferias: a contínua busca por um lugar na cidade (e as inseguranças e violências aí implicadas), 
assim como sua dialética com os pontos de fixação destas trajetórias em determinadas casas-
vizinhanças-bairros-territórios orientam significativamente a relação de meus interlocutores com a 
cidade e a construção, desconstrução e reconstrução de relações com pessoas, espaços e políticas. 
Desdobrando essa complexa perspectiva, analisa a trajetória de Marielen, por permitir apreender, 
para além dos meandros do acesso à moradia e de uma concepção de pobreza stricto sensu, 
algumas dinâmicas socioespaciais e vulnerabilidades vinculadas à expansão do mundo do crime nas 
periferias, e o lugar da casa e do território nesse contexto. 
 
 
 
Thales Vilela Lelo (Unicamp) SPG10 
 
Entre “bandidos” e “cidadãos de bem”: entraves à reciprocidade comunicativa nas interações do 
programa Papo de Polícia 
O artigo é resultado de uma investigação que procurou averiguar os impasses que permeiam a 
construção mútua de sujeitos como interlocutores em uma situação de interação social, tomando 
como eixo de análise os contatos estabelecidos entre policiais e moradores de favela na primeira 
temporada do programa Papo de Polícia, exibido pela Multishow em 2011. Na trama, um policial 
civil é convidado a residir no Complexo do Alemão (RJ) durante uma semana, sendo instado a 
estabelecer vínculos de reciprocidade com os moradores do local. Por meio de uma metodologia de 
análise das imagens da série em seus componentes expressivos (impostação dos interlocutores e 
disposição deles nas cenas) e discursivos (modo de condução das entrevistas e de coordenação das 
falas), foi possível perceber aspectos que dificultam a consolidação de laços de partilha entre os 
interlocutores, decorrentes do contexto que embasa o programa e que toma como pano de fundo 
as relações historicamente conflituosas entre oficiais da Segurança Pública e habitantes de 
periferia, os objetivos políticos do Afroreggae (realizador da produção) e as inclinações profissionais 
do protagonista da série, Beto Chaves. 
 
 
 
Thamirys Mendes Lunardi (UFSC) GT23  
 
Política migratória do Mercosul: em busca de diretrizes e princípios 
Inicialmente, o presente artigo busca situar o leitor sobre a literatura acerca de políticas 
migratórias, compreendendo estas como as políticas dos Estados para regularem a entrada e a 
permanência dos estrangeiros em seu território. Como existem visões divergentes acerca do tema, 
será oferecida uma contextualização. Após a definição de política migratória, serão buscados os 
elementos que poderão constituir a política migratória do Mercosul, sendo o objetivo deste 



trabalho oferecer um desenho desta política dentro do Mercosul. Por fim, almeja-se observar as 
diretrizes que permeiam os documentos de política migratória e o que os mesmos representam 
para os migrantes. O problema de pesquisa principal é tentar oferecer as linhas gerais da política 
migratória do Mercosul e as principais diretrizes que influenciam as políticas. A partir dos textos dos 
Acordos assinados nos últimos quinze anos no Mercosul acerca de questões migratórias e demais 
documentos que abordem a questão. Palavras-chave: Mercosul, política migratória, migrações 
internacionais.  
 
 
 
Theo da Rocha Barreto (Ifba) GT41  
 
Trajetórias de trabalho e luta de um segmento de trabalhadores soteropolitanos: um estudo de 
caso sobre o Movimento Sem Teto da Bahia 
Este trabalho tem como objetivo evidenciar as trajetórias de trabalhadores que, mesmo morando e 
trabalhando, como informais e desempregados, sob condições de extrema precarização, 
respondem a esta situação através da luta e da resistência vivenciadas a partir de um movimento 
social organizado, o Movimento Sem Teto da Bahia. Partindo da tese que a atual condição de não 
acesso aos espaços urbanos é resultado das formas de inserção precárias destes Sem Teto no 
mundo do trabalho, resultantes de um processo histórico de precarização social, típico da atual fase 
do capitalismo, conclui-se que, embora não corresponda aos modelos clássicos de organização de 
trabalhadores, ao ter como bandeira a luta pela moradia, o MSTB acaba por desnudar e se opor de 
maneira contra hegemônica às formas desiguais de apropriação do espaço urbano, típicas do 
modelo de acumulação capitalista, que ganham aspecto mais acirrado no capitalismo flexível. Por 
fim, esta pesquisa é resultado de uma experiência de 6 anos de militância junto ao MSTB, que 
proporcionou um convívio com suas formas de luta, ressignificadas, tempos depois, nas análises de 
longas horas de entrevistas realizadas com parte destes trabalhadores. 
 
 
 
Theofilo Rodrigues (PUC Rio) GT26  
 
Conciliação ou conflito? A contribuição de Ernesto Laclau ao dilema brasileiro 
Desde o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva em 2003 até o fim do primeiro governo de 
Dilma Rousseff em 2014, o Brasil viveu um modelo político de conciliação de classes, como aponta 
parte da literatura especializada. Com as chamadas jornadas de junho de 2013 e a disputa eleitoral 
polarizada de 2014, esse modelo de conciliação passou a oferecer sinais de crise. O dilema político 
que passou a permear o debate público foi: a solução para revigorar o segundo governo de Dilma 
seria a renovação do modelo de conciliação ou a aposta no conflito social? O segundo caminho 
teria inspiração na teoria do cientista político argentino Ernesto Laclau, autor original da 
interpretação do populismo sob uma chave positiva. Neste artigo argumento que a influência de 
Laclau está presente na forma como alguns intelectuais orgânicos de movimentos subalternos 
como o economista João Pedro Stélide do Movimento de Trabalhadores Sem Terra (MST) e o 
filósofo Guilherme Boulos do Movimento de Trabalhadores Sem Teto (MTST) vêm apontando para 
o fim do sistema de conciliação e a necessidade da aposta no conflito social. 
 
 
 
Thiago Babo (USP) GT40  



 
Comunidade e sociedade na teoria social: sociabilidade para além das barreiras nacionais? 
O desenvolvimento da sociologia enquanto disciplina fora caracterizado pela preocupação 
recorrente, entre os seus mais diversos pensadores, com a conceitualização de ‘comunidade’ e, 
consequentemente, seu contraponto lógico, a ‘sociedade’. Mais recentemente, algumas 
perspectivas preocupadas com os fenômenos internacionais passaram a se utilizar destes termos 
para compreender processos de aproximação e consequente sociabilização entre Estados 
nacionais. Contudo, nenhum destes estudos teve por preocupação inserir nas relações 
internacionais questões provenientes do debate sociológico referente às diferenças constitutivas 
entre ‘comunidade’ e ‘sociedade’. Desta forma, este trabalho procura compreender em que medida 
podemos nos utilizar da contraposição conceitual imposta pelas ideias de ‘comunidade’ e 
‘sociedade’ para entender processos de sociabilização entre Estados nacionais. Para tal, nos 
utilizaremos de dois casos emblemáticos que nos ajudarão a refletir sobre o debate proposto – o 
processo de sociabilização entre os Estados Nórdicos e aquele que ocorrera entre os Estados 
Europeus, culminando na atual União Europeia. 
 
 
 
Thiago Aparecido Trindade (Facamp) GT14  
 
Ampliando o debate sobre a participação política: o movimento de moradia e as ocupações de 
imóveis ociosos no centro da cidade de São Paulo 
O objetivo central deste trabalho consiste em propor uma noção ampliada de participação política 
e analisar os significados desta participação no contexto da disputa pela construção democrática na 
sociedade brasileira. A pesquisa procura resgatar a importância dos movimentos sociais para o 
debate teórico sobre a democracia, adotando como referência empírica o movimento de moradia 
do centro da cidade de São Paulo. A partir da década de 1990, a literatura sobre o tema da 
participação política direcionou seu foco para os processos participativos em nível institucional, 
como conselhos gestores e orçamentos participativos. Entendemos que, a despeito de sua 
importância, a análise excessivamente focada na dimensão institucional da participação se mostra 
insuficiente para um olhar mais abrangente sobre as lutas pela ampliação das conquistas 
democráticas que tomam corpo na atualidade. Esta pesquisa propõe um deslocamento analítico 
dos espaços institucionais em direção às ruas: defendemos que a análise da mobilização política de 
caráter extrainstitucional, como é o caso das ocupações de imóveis ociosos, precisa ser incorporada 
pela literatura no debate sobre a participação política. 
 
 
 
Thiago Cavalcante de Souza (UFPB), Zina Angelica Caceres Benavides (UESC), Monica de Moura 
Pires (UESC) GT02  
 
Distribuição ocupacional-espacial da economia criativa no nordeste brasileiro 
Neste trabalho faz-se uma análise da composição e da estrutura da economia criativa, com foco no 
emprego formal dos setores criativos dos estados da região Nordeste do Brasil. O referencial 
teórico-analítico baseia-se nas principais teorias do desenvolvimento regional. Utilizam-se os 
procedimentos de análise regional como instrumento de experimentação, a fim de testar a 
pertinência dos modelos analíticos desenhados para a economia criativa internacional e nacional 
com a configuração da economia criativa do Nordeste brasileiro. Os resultados apontaram para um 
padrão espacial heterogêneo na distribuição regional do emprego criativo nordestino. Verificou-se 



que o crescimento do número de empregos da economia criativa encontra-se altamente 
correlacionado com o crescimento do número de estabelecimentos, fazendo com que os estados 
com maior número de estabelecimentos e mais especializados sejam mais competitivos. Porém, a 
maturação dessa estrutura requer políticas públicas específicas para as atividades econômicas que 
dispõem de potencial para a aglomeração, privilegiando, assim, as vantagens locacionais e a 
vocação criativa e cultural de cada estado.  
 
 
 
Thiago José Bezerra Cavalcanti (UFF) GT11  
 
Política maia na Guatemala: entre unidade e diversidade 
Esta comunicação tem por objetivo apresentar uma introdução mais geral ao movimento maia na 
Guatemala hoje. Para isto, partirei de uma revisão bibliográfica preliminar, mas também 
considerarei minha experiência em campo (2011/2012). Em visita a algumas organizações maias 
naquele país, observei que há algum consenso sobre a importância da busca pela unidade política 
entre as 22 comunidades linguísticas maias, mas não acerca de como fazer isto. Neste sentido, por 
maior que seja o esforço de movimentos pan-maias em construir um modelo de identidade maia, 
continuam existindo diversas maneiras de ser maia e de entender o que é a própria unidade pan-
maia. E, assim sendo, meu projeto de mestrado direciona-se para a observação de uma disputa 
latente pela legitimação de uma identidade maia (e representação política pan-maia), inclusive 
junto ao Estado e entidades financiadoras internacionais. A apresentação deste trabalho busca 
apontamentos prévios ao retorno a campo, e para isto dialogará especialmente com autores como 
Kay Warren, Victor Montejo, Santiago Bastos e José Roberto Morales Sic. 
 
 
 
Thiago Oliveira Novaes (UnB) GT04  
 
Anonimozegratuitos: autoria, troca e ativismo na Internet 
A apresentação tem por objetivo desconstruir a ideia de indivíduo-autor, separado da técnica, e 
descrever um imbricamento humano-máquina que promove uma nova forma de autoria, uma 
continuidade da noção de pessoa que disponibiliza anônima e gratuitamente bens culturais na 
Internet. Trata-se de problematizar a ideia de troca recíproca de arquivos, autoria individual e 
necessidade de reconhecimento sobre o que se produz, dando lugar a uma nova forma de 
identidade, que nomeei "anonimozegratuitos". Assumindo como referência o funcionamento do 
software BitTorrent na Internet, pretendo apresentar uma alternativa à forma habitual da troca, 
fundante tanto da economia da dádiva quanto da mercantil, e rever a noção de produção autoral 
individual. O objetivo é pensar o compartilhamento de bens culturais em sua condição de 
abundância, não sob as limitações da escassez, e inventar novo sentido social para a autoria, 
amparada no valor da gratuidade. Anonimozegratuitos diz respeito, então, a um fenômeno que 
ganha cada vez mais evidência em ambiente virtual, ocupando o espaço deixado pela 
representação do self, de ênfase na propriedade e acúmulo de reconhecimento.  
 
 
 
Thiago Rodrigues Oliveira (USP) SPG21 
 
A Produção Decisória da Justiça Juvenil: um estudo misto explicativo 



Quais são os fatores determinantes da aplicação da medida socioeducativa de internação? Uma 
tradição de pesquisas em Sociologia e em Criminologia tem testado as hipóteses de que justiças 
criminais funcionam a partir do ideal clássico (pune-se o crime) ou positivo (pune-se o criminoso). 
Mas essa literatura não apresentou um consenso. Uma possível solução para estudar os processos 
de julgamento é a integração entre métodos quantitativos e qualitativos. A presente pesquisa 
propôs um desenho misto explicativo a fim de investigar os determinantes da internação em SP: 
teve início com uma análise multivariada, em que foram propostos modelos logísticos e 
hierárquicos para explicar a internação; e foi a campo, com observações diretas de oitivas informais 
e audiências no Fórum Brás. Se a etapa quantitativa sustentou a hipótese de que se internam 
adolescentes a partir de sua infração, mas sem excluir as características dos jovens, as observações 
explicaram: as oitivas e audiências acontecem com a situação já tendo sido definida e a decisão 
tomada a partir da infração; quando a definição da situação é rompida, entretanto, uma nova 
decisão é tomada, agora levando em consideração fatores sociais. 
 
 
 
Thiago Sampaio (Unipampa), Maiara Lazarin (Uem) GT06  
 
Popularidade do incumbente no período eleitoral: análise da disputa presidencial de 2014 
O período eleitoral delimita etapa à parte na popularidade do incumbente. Nele há aumento 
significativo de informações sobre o governo, principalmente, por meio das propagandas políticas. 
Nessa etapa, a aglutinação de forças contra o incumbente e o maior volume de informações à 
disposição do público faz com que os eventos que envolvam o governo obtenham destaque maior 
do que teriam se surgissem em outra fase do mandato. Assim, fatos que antes passariam 
despercebidos ganham relevância para a avaliação do desempenho do mandatário. No período 
eleitoral, os eleitores são conduzidos a repensar as ações do incumbente a partir das questões que 
surgem no decorrer da campanha. Aqui analisaremos como os esquemas da campanha 
transmitidos pelos candidatos, o aumento da informação e o rearranjo de forças políticas impactam 
a avaliação do governante no momento da disputa eleitoral. Para tanto, utilizaremos surveys do 
Ibope e Datafolha realizadas de junho a outubro de 2014. 
 
 
 
Thiago Teixeira Sabatine (USP) GT33  
 
Acorda Alice: experiências geracionais, narrativas de si e transmissão de saberes entre travestis 
mais velhas e mais jovens 
A ideia que orienta este trabalho combina perspectivas sobre experiência geracional, 
envelhecimento e “narrativas de si”. Explorarei as narrativas de travestis mais velhas e mais jovens 
no contexto da cidade de Marília, descrevendo como “contam sobre si” e produzem a partir de 
“inquietações” do presente certo sentido de participar de experiências históricas e culturais 
objetivando o pertencimento a uma geração. Transmissões de saberes são importantes nas 
interações entre indivíduos de diferentes gerações e ocorrem para ambos os lados, tornando 
importante ressaltar como se dão estas trocas entre travestis. Partindo de Foucault discutiremos o 
processo de subjetivação na relação renovada de si para consigo e também para com o outro. As 
“narrativas de si” permitem ressaltar as possibilidades de organização de um “conhecimento de si” 
sobre um passado e um presente compartilhado. Contar-se também é uma prática que marca as 
proximidades e diferenças entre e as influências que exercem umas sobre as outras. Com isso 



lidarei com a multiplicidade de subjetividades na tentativa de mapear suas interpretações e práticas 
de si diferenciadas, mas de certo modo simultâneas, em prismas geracionais. 
 
 
 
Thomaz Anderson Barbosa da Silva (FGV-SP), Marco Antônio Carvalho Teixeira (FGV-SP) GT08  
 
Controladoria-Geral do Município e multifuncionalidade institucional: análise dos órgãos de 
controle interno nas capitais brasileiras na perspectiva da accountability democrática 
Utilizando como perspectiva o conceito de accountability democrática – o qual incorpora a abertura 
governamental, o diálogo e a participação pública no processo decisório governamental –, as 
controladorias públicas são caracterizadas como órgãos especializados complexos e 
multifuncionais, inseridos na rede de instituições de accountability horizontal, responsáveis por 
realizarem tanto o controle da burocracia, por meio da realização de funções fiscalizatórias, quanto 
o controle dos políticos eleitos, por meio da promoção da transparência e do estímulo ao controle 
social. O objetivo principal da investigação será o de analisar se a estruturação do conceito de 
controladoria-geral no âmbito subnacional já incorporou tais ideais normativos. Realizou-se uma 
análise estrutura de sites e instrumentos legais de vinte e uma capitais brasileiras que já possuem 
uma controladoria-geral em sua estrutura organização. Foi possível concluir que ainda são poucas 
as organizações pesquisadas que, ao desempenharem o controle interno do Poder Executivo, 
percebem tal atividade a partir de uma ótica de responsabilidades compartilhadas entre Estado e 
sociedade. 
 
 
 
Tiago Bahia Losso (UFSC) GT39  
 
O conflito entre republicanos 
Meu objetivo é abordar recentes formulações sobre democracia e participação popular no âmbito 
da Teoria Política e da História do Pensamento Político. Orientado por questões teóricas 
contemporâneas, acessarei um autor republicano clássico, Salústio, explorando suas considerações 
sobre o conflito político. Pretendo demonstrar que Salústio não possuía uma visão essencial sobre o 
conflito político – que alternadamente poderia ser virtuoso ou funesto para os destinos de uma 
comunidade política – e que suas assertivas apenas podem ser corretamente aquilatadas se 
enquadradas na concepção de uma constituição mista. Dividirei meu argumento em três etapas. 
Recuperarei o movimento de retorno ao republicanismo, especialmente seus desdobramentos mais 
recentes em direção à realidade da antiga Roma republicana. Em seguida, indicarei elementos do 
debate sobre o elemento popular entre teóricos contemporâneos da política. Finalmente, 
abordarei os escritos de Salústio, investigando suas formulações sobre o conflito político e tentando 
mensurar a pertinência de suas considerações para o esforço feito por teóricos contemporâneos 
em refletir sobre o papel do povo e do conflito na política. 
 
 
 
Tiemi Kayamori Lobato da Costa (UFPR), Adriano Nervo Codato (UFPR), Andréa Carvalho Mendes de 
Oliveira Castro (UFPR) GT13  
 
Yasuana yamaramunha se anamaitá (Vamos lutar parentes!). As candidaturas indígenas nas 
eleições de 2014 



Em 2014 o TSE utilizou, pela primeira vez, o critério “cor/raça” para fazer o registro dos candidatos 
aos cargos de deputado(a) estadual, deputado(a) federal, governador(a), senador(a) e presidente 
da república. Em um universo total de 21.787 candidaturas válidas (reunindo brancos, negros, 
pardos, amarelos e indígenas), houve o registro de 74 indígenas. O objetivo deste paper é explicar o 
sentido da sociografia característica desse grupo de candidatos, ressaltando seus atributos 
pessoais/sociais e políticos/partidários. 
 
 
 
Tomaz Espósito Neto (UFGD) GT24  
 
Democracia, comércio e energia nas relações Brasil-Paraguai de 1989 a 2012: uma parceria em 
construção 
Entre 1989 e 2012 as relações brasileiro-paraguaias se adensaram, e o ápice desse processo foi a 
construção de uma “parceria estratégica” entre Assunção e Brasília durante a administração “Lula” 
(2003-2011). Nesse período, a agenda bilateral tornou-se mais complexa e variada, pois abarcava 
desde o combate às atividades ilícitas até a promoção comercial. O escopo principal deste texto é 
analisar o processo de aproximação entre Brasil e Paraguai de 1989 a 2012. Com isso, espera-se 
realizar os seguintes objetivos específicos: (i) identificar as etapas do processo de aproximação 
entre o Brasil e o Paraguai entre 1989 e 2012; (ii) apontar as principais variáveis, endógenas e 
exógenas, dessa aproximação. Assim, espera-se indicar e compreender as linhas de continuidade e 
rupturas na atuação externa brasileira em relação ao Paraguai; para tanto, esta investigação 
enfatizará o estudo de três grandes temas das relações bilaterais: democracia, comércio e energia. 
Por meio da análise desses eixos, será possível identificar os atores, os interesses e as forças, 
domésticas e internacionais, que impulsionaram essa aproximação.  
 
 
 
Valentina Salvi (CONICET) GT17  
 
Ejército y nación. Estrategias de inscripción de lo/as oficiales del Ejército Argentino en la 
comunidad nacional  
Figuras tales como “reserva moral de la nación” o “salvadores de la patria” dan cuenta no sólo del 
lugar privilegiado que el Ejército Argentino mantuvo en su vínculo con la nación sino también de un 
tipo legítimo de agencia que debía ejercer. Luego del terrorismo de Estado y de la derrota de guerra 
de Malvinas, en un contexto de pérdida de prestigio y declinación de la elite militar, lo/as oficiales 
se ven obligados a gestionar las relaciones de reconocimiento mutuo que establecen con la 
sociedad y la nación de las que son parte. A partir del análisis e interpretación de las 
representaciones, creencias y valores que lo/as oficiales actualizan en el ejercicio cotidiano de su 
profesión, el propósito de este trabajo es dar cuenta de los sentidos que, provenientes del pasado 
pero también sujetos a los cambios y necesidades del presente, enmarcan, alimentan y sostienen 
un tipo de inscripción de la agencia histórica de la fuerza en la comunidad nacional.  
 
 
 
Valéria Costa Aldeci de Oliveira (UFPB) GT31  
 
O novo desenvolvimentismo do nordeste brasileiro e o impacto para o quilombo de São Lourenço 
em Goiana-PE: o caso das marisqueiras que se tornaram operárias 



O artigo é resultado de uma pesquisa de doutorado em andamento que visa analisar os 
rebatimentos do novo desenvolvimentismo do nordeste brasileiro para o território quilombola de 
São Lourenço em Goiana /Pernambuco, a partir do impacto dos megaprojetos de desenvolvimento 
que integram o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal e da chegada de 
grandes empresas, tais como a FIAT e a HEMOBRAS. A relação dos grandes empreendimentos com 
os dos povos tradicionais quilombolas e pesqueiros é marcada por uma destrutividade crescente 
em relação ao meio ambiente e uma desconsideração das atividades econômicas tradicionais da 
reserva extrativista Acaú Goiana. Os grupos produtivos do quilombo, na expectativa de melhorar 
suas condições de vida têm se inserido como operárias e operários nas fábricas da região e , 
portanto, a questão central da pesquisa é saber em que medida a entrada das marisqueiras e 
quilombolas no espaço fabril impõe novos significados para as relações de trabalho e de gênero no 
território quilombola de São Lourenço. 
 
 
 
Valter Lúcio Oliveira (UFF), Eve Anne Bühler (UFRJ) GT07  
 
Especulação, exclusão e conflitos: os efeitos de grandes empreendimentos sobre o rural e o 
discurso ambiental 
Com este artigo objetiva-se analisar as transformações que Itaboraí-RJ têm experimentado devido à 
instalação do COMPERJ, colocando o foco nas dinâmicas relacionadas ao ambiental e ao rural. 
Foram constatadas significativas alterações na estrutura do poder público e do fortalecimento de 
instâncias locais e regionais relacionadas à questão ambiental (como a criação da Secretaria do 
Meio Ambiente e a criação de fóruns locais e regional da Agenda 21), que atribuiu maior 
centralidade à dimensão ambiental em consonância com os interesses do empreendimento. 
Identificou-se, por outro lado, um esforço do poder público, juntamente com os responsáveis pelo 
empreendimento, de tornar invisíveis as dinâmicas diretamente relacionadas ao meio rural, 
inicialmente eliminando-o de seu zoneamento, a partir da revisão do Plano Diretor do Município, e, 
posteriormente, promovendo estratégias de relacionamento com a população local e gestão do 
território que tinham por efeito apagar as dinâmicas sociais e econômicas que até então 
prevaleciam. Estes, juntamente com outros indícios apontados ao longo do artigo, acenam para 
uma mudança na forma de perceber e agir sobre o rural e o ambiental. 
 
 
 
Vanessa Petró (IFRS) SPG02 
 
Juventude, escola e redes de relações sociais 
Esta comunicação aborda a questão do acesso à escola a partir da perspectiva da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) – uma alternativa para aqueles jovens e adultos que não obtiveram sucesso 
no desenvolvimento do percurso escolar na escola regular, seja por reprovações, seja pela evasão 
escolar. O estudo teve como objetivo central compreender como as redes sociais operam sobre a 
trajetória de vida dos jovens, influenciando a continuidade dos estudos na modalidade EJA. Foram 
realizadas quinze entrevistas que retomaram as trajetórias de vida dos jovens estudantes da EJA, 
visando à identificação das redes de relações sociais que podem influenciar a continuidade dos 
estudos. Afirma-se, com base nos dados analisados, que as redes sociais influenciam a escolarização 
dos jovens, fazendo-os prosseguir nos estudos. A partir da análise realizada, foram identificados 
tipos de vínculos distintos que atuam sobre as trajetórias de vida, orientando a escolarização, o que 
permite novas formas de socialização por meio das redes de relações sociais. Foram identificados 



quatro tipos de redes: orientadas por projetos (desejo), familiares, orientadas por laços de amizade 
e institucionais. 
 
 
 
Vanessa Marx (UFRGS) GT14  
 
A relação dos movimentos sociais com a política externa brasileira 
A atuação dos movimentos sociais é sentida nos mais variados âmbitos das sociedades latino-
americanas e do mundo. O interesse em estudar os movimentos sociais brasileiros e sua atuação no 
cenário internacional surge pelas crescentes mobilizações internacionais realizadas frente à crise de 
2008. Algumas destas manifestações vêm tensionando e criticando a política externa de alguns 
Estados e de organismos internacionais dos quais o Brasil faz parte. Por outro lado, a política 
externa brasileira vem apresentando um caráter inovador, fazendo com que o país se torne uma 
liderança importante para os países emergentes, criando novas agendas como o combate à pobreza 
e à desigualdade, e estabelecendo novas estratégias de Cooperação Sul-Sul. Frente a um contexto 
de crise e mobilização internacional e inovação de política externa brasileira, a atuação dos 
movimentos sociais brasileiros no cenário internacional se torna complexa. Neste trabalho, 
buscaremos verificar, a partir de literatura sobre movimentos sociais e relações internacionais, se 
os movimentos sociais podem ser considerados atores e se participam de canais de interlocução 
para exercer influência na política externa brasileira.  
 
 
 
Vaniucha de Moraes (UFSC) GT13  
 
A elite do jornalismo: a construção de um modelo profissional 
O artigo apresenta os resultados preliminares de uma pesquisa sobre a elite jornalística brasileira. 
Foram selecionados jornalistas cujas experiências personificam as mudanças no mercado 
profissional. Em sua maioria, eles ingressaram na profissão nas décadas de 1950 e 1960 e 
alcançaram posições proeminentes na carreira entre os anos de 1970 e 2000. Reconhecidos como 
intelectuais multifacetados, alguns desses produtores culturais acumularam as atividades de 
jornalista, escritor, cineasta, político e docente. O prestígio conseguido junto ao campo cultural 
propiciou que fossem assunto de biografias, memórias, trabalhos históricos e científicos a partir da 
década de 1980 até a década atual. Tais exemplos viveram o processo de profissionalização da 
atividade, e a consagração obtida ajudou a construir um modelo profissional a ser seguido 
identificado com a figura do jornalista intelectual. A proposta consiste na investigação de trajetórias 
sociais contidas em registros biográficos. O presente estudo parte do pressuposto de que essas 
obras trazem em si os registros de suas condições de produção e podem ajudar a mapear as 
transformações estruturais no mercado profissional jornalístico.  
 
 
Vera Alves Cepêda (Ufscar) GT28  
 
Funções da democracia no pensamento furtadiano: três textos e três contextos 
O objetivo deste trabalho é examinar a ideia, papel e função atribuído ao termo "democracia" em 
três obras produzidas por Celso Furtado entre 1944 e 1962. O contexto histórico refere-se ao 
momento de cinzelamento do projeto nacional-desenvolvimentista, entre o final da II Guerra 
Mundial, a emergência da teoria do subdesenvolvimento periférico, as estratégias do planejamento 



desenvolvimentista e o golpe de 1964. Nas três obras é possível observar a mudança e paulatina 
transformação do conceito de democracia no tratamento dado por Furtado ao tema, apoiado na 
evolução da relação Estado-Sociedade, limites estruturais em economias avançadas, como o caso 
norte-americano, e função estratégica de ferramenta de desenvolvimento no caso do Brasil. 
 
 
Vera Ribeiro de Almeida (UFF), Regina Lúcia Teixeira Mendes (Ineac) GT01  
 
“Prova defensiva" e processo penal: práticas, representações dos operadores e discursos jurídicos 
brasileiros 
Esta comunicação integra a pesquisa, em andamento, que explora as significações da categoria 
prova defensiva ou investigação defensiva e outras a ela vinculadas, no âmbito do processo penal 
brasileiro. Tal categoria traduz a ideia de o suposto autor de um fato criminoso, sem a assistência 
de advogado, produzir provas que sirvam a sua defesa, em todas as fases da persecução penal. 
Essas significações, para os diversos grupos profissionais que atuam no processo penal, são 
examinadas com base em metodologia empírica e qualitativa, bem como nos discursos da doutrina 
e da legislação brasileiras, ambas consideradas como o saber que orienta a prática desses 
operadores. Ao final, são confrontados o dizer e o fazer jurídicos e policiais para o exame de 
possíveis influências das representações desses operadores em suas práticas. Esta pesquisa se 
destaca dada a especificidade do processo penal brasileiro, bem como a forma peculiar de lidarmos 
com as garantias processuais e, especialmente, pela investigação das representações dos 
operadores envolvidos no sistema processual brasileiro, na medida em que ela toca em pontos 
centrais do nosso processo penal: a prova e a presunção de inocência. 
 
 
 
Veronica Toste Daflon (Unirio), João Feres Júnior (Uerj), Marcia Rangel Candido (Uerj) GT32  
 
Cor e gênero no cinema comercial brasileiro: uma análise quantitativa do âmbito da produção e 
da caracterização dos personagens negros e mulheres 
A presente pesquisa indaga de que maneira o cinema comercial brasileiro espelha hierarquias 
profissionais de "raça" e gênero em seus processos produtivos e de que forma a predominância de 
um grupo masculino e branco nas principais funções dessa indústria se reflete na construção de 
imaginários em torno de grupos discriminados, como negros e mulheres. A partir da codificação e 
análise de uma base composta pelas 240 produções de maior bilheteria entre os anos de 2002 e 
2013, primeiramente focamos o âmbito da direção, roteirização e atuação a fim de averiguar se há 
diversidade em termos de gênero e "raça" nessas funções. Em sequência, classificamos os 
personagens brancos, pretos e pardos dos gêneros feminino e masculino dos elencos principais dos 
106 filmes em que figuravam atores e atrizes negros(as) a partir de uma série de categorias que 
visam  aferir se há e em qual intensidade figuram estereótipos e vieses de gênero e "raça". A base 
de dados construída a partir desse exercício resultou na classificação de 1966 personagens com 
respeito ao seu lugar na trama, profissão do personagem, local de moradia, posição moral, relações 
inter-raciais e presença ou ausência de estereótipos. 
 
 
 
Victor Carneiro Corrêa Vieira (Iuperj) SPG17 
 
Da Rota da Seda à nova estrutura financeira global 



O artigo pretende fazer uma análise das iniciativas chinesas no sistema internacional a partir da 
crise de 2008 com vista de construir um sistema financeiro alternativo ao de Bretton Woods, 
lançadas após observar o pleito de reforma do sistema de cotas das instituições financeiras 
internacionais ser frustrado pelo Congresso estadunidense. A pesquisa apresenta três instituições 
criadas pelo país asiático em diferentes frentes: o Fundo Rota da Seda, o Novo Banco de 
Desenvolvimento dos BRICS e o Banco Asiático para Investimento em Infraestrutura, assim como 
contrasta com a atitude de contenção promovida por Washington na tentativa de manutenção da 
sua condição hegemônica. Para realizar esse trabalho, utilizou-se o referencial teórico da Teoria 
Critica das Relações Internacionais, em especial os estudos de Robert Cox sobre a aplicação do 
conceito gramsciano de hegemonia nas relações interestatais. A partir da análise da política externa 
chinesa combinada com o arcabouço teórico, concluiu-se que suas iniciativas não pretendem 
desconstruir o sistema vigente, buscando apenas adequá-lo a uma nova realidade multipolar. 
 
 
 
Viktor Chagas (UFF) GT22  
 
Leitorado casual, eleitorado habitual: mudanças no ecossistema da informação e suas relações 
com o comportamento eleitoral das massas 
Este trabalho se insere em uma agenda de pesquisa que tem procurado explorar os processos de 
reconfiguração político-econômica por que tem atravessado a imprensa brasileira (cf. LATTMAN-
WELTMAN & CHAGAS, 2013; 2014; CHAGAS, 2014a; 2014b e 2014c). Se, em etapas anteriores, 
demonstramos como atuam em diferentes mercados de capitais simbólicos os mais diversos 
veículos impressos, e como, a partir desta atuação multifacetada, é possível relativizarmos a 
compreensão de que há uma crise instaurada na imprensa contemporânea, desta vez, nosso intuito 
primeiro é relacionar as alterações na paisagem econômica do jornalismo ao processo político em 
si. Faremos isto através de três momentos distintos: em primeiro lugar, estabelecendo relações 
entre a preferências políticas dos leitores de jornais no Rio de Janeiro e seus hábitos de leitura; 
depois, caracterizando a ascensão dos gêneros impressos populares e avaliando sua cobertura 
política através de uma análise de conteúdos conjugada a uma análise de enquadramentos; e, por 
fim, indicando os efeitos desse cenário na economia política da informação. 
 
 
 
Vinicius Foletto Bevilaqua (UFSM) GT03  
 
A noção de "diferenciação" e a estratificação social brasileira: uma análise das teorizações de 
Bourdieu e Luhmann 
A teorização sociológica da noção de diferenciação não apresenta muita penetração nos estudos 
sociológicos brasileiros. Ao contrário dos conceitos resgatados de forma isolada do quadro teórico-
histórico dos autores alemães, franceses e norte-americanos, como os conceitos de campo e 
sistema, quando o objeto de análise é a formação da estrutura social brasileira, a explicação com 
base na diferenciação não ganha força. Fundando-se nesse fato, a reflexão proposta tem como 
objetivo compreender o(s) porquê(s) da pouca penetração da noção de diferenciação para 
explicação da estrutura social brasileira. Para tal, realiza-se uma revisão bibliográfica sobre o tema 
da diferenciação nas obras de Bourdieu e Luhmann. Na metodologia, o objetivo é um resgate da 
noção de diferenciação dos dois autores quando aplicada à análise histórico-social das sociedades. 
Duas considerações são debatidas: 1) a diferença histórico-social entre a organização estrutural 
brasileira e a europeia; 2) a estratificação social brasileira como um importante condicionante que 



afeta a possibilidade de acesso de diferentes camadas da população brasileira aos domínios sociais 
diferenciados. 
 
 
 
Virgilio Caixeta Arraes (UNB) GT29  
 
Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial - 1990-2015 
No transcorrer de inúmeras gerações da política internacional, a disputa entre um império e 
diversas potências menores por subordinação plena ou ao menos por controle tem sido frequente, 
ainda que variada a intensidade do conflito ou da mediação diplomática. Na contemporaneidade, 
há um quarto de século, a democracia neoliberal aflorou como o redentor dos três grandes 
conflitos manifestos em menos de oito décadas. A ascensão de uma visão alternativa havia ocorrido 
durante a vitória dos republicanos nos Estados Unidos na eleição presidencial de 1980. Embora não 
tivesse sido possível aplicar todo o ideário, seus formuladores continuaram a influenciar o debate 
na academia e a pautar os meios de comunicação sobre as virtudes do modelo almejado. Às 
vésperas do século vinte e um, a globalização teria sido a representação mais visível de distintos 
parâmetros econômicos e políticos de um mundo sem rivalidades militares significativas entre as 
grandes potências remanescentes ou reformuladas como foi a Rússia  
 
 
 
Vitáli Marques Corrêa da Silva (UFRGS) GT02  
 
Cinema e imaginário nacional: representações da Argentina e do Brasil em seus filmes recentes 
de sucesso internacional  
Este trabalho analisa a relação entre filmes argentinos e brasileiros bem-sucedidos no exterior com 
o imaginário construído acerca desses países na contemporaneidade. Filmes produzidos na 
Argentina e no Brasil não raras vezes fazem sucesso em países do Norte. Essa posição expoente das 
indústrias cinematográficas serve como campo propício para o entendimento das representações 
nacionais a respeito de ambos os países. A suposição deste trabalho é a de que o conteúdo 
veiculado por filmes de maior abrangência assume uma posição de construção/reforço do 
imaginário desenvolvido sobre o Brasil e a Argentina. A questão central que se levanta é a de que 
forma os imaginários, as representações e as identidades nacionais desses países são estruturados 
e refletidos pelas criações cinematográficas de maior destaque. Afinal, de que se tratam esses 
imaginários, representações e identidades? A análise fílmica das narrativas permitirá a 
sistematização de características da representação nacional. Argumentamos que o modelo 
representacional brasileiro se assenta no "exotismo", ao passo que a Argentina se insere de forma 
mais "cosmopolita", considerando os parâmetros ocidentais. 
 
 
 
Vitor Lacerda Vasquez (Unicamp), Jean Lucas Macedo Fernandes (Unicamp) GT27  
 
Perfis dos deputados federais da 55ª Legislatura (2015-2018): tendências conservadoras? 
Após as eleições de 2014, muito foi dito na imprensa sobre o caráter conservador do Congresso 
eleito. O objetivo deste trabalho é verificar empiricamente a consistência destas afirmações no que 
concerne à Câmara dos Deputados, a partir do mapeamento das origens partidárias dos novos 
deputados. Além disso, traçaremos o perfil socioeconômico dos mesmos, comparando-os com 



políticos de legislaturas anteriores (1990 a 2010). Serão levadas em consideração variáveis como 
sexo, idade, educação, ocupação e patrimônio. Inicialmente, faremos uma breve revisão em torno 
do tema sobre conservadorismo na política institucional brasileira, e depois apresentaremos os 
dados e os métodos utilizados para operacionalizá-los. Por fim, concluímos que o crescimento da 
fragmentação partidária nesta última Legislatura pluralizou o perfil historicamente homogêneo da 
Câmara, abrindo espaço para as pequenas legendas e seus políticos, com perfis associados às 
ideologias de centro e de direita. 
 
 
 
Vitor Luiz de Sá Freitas (Uerj) SPG12 
 
Caminhos para o “livramento”: uma relação entre violência e neopentecostalismo na Baixada 
Fluminense 
Historicamente marcada por um padrão de violência caracterizado pela atuação de grupos de 
extermínio, a Baixada Fluminense, área periférica da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, passa, 
de acordo com os dados referentes ao número de homicídios e aos relatos dos moradores dos treze 
municípios, pela escalada de um novo padrão de violência, agora composto, também, pelo 
fortalecimento do tráfico de drogas. Paralelamente a este quadro, nota-se, nas duas últimas 
décadas, um significativo crescimento do protestantismo na região, sobretudo das correntes 
pentecostais e neopentecostais, chegando a representar cerca de 60% da população em alguns 
municípios. Assim, tenciona-se com este trabalho a promoção de uma investigação empírica acerca 
desta possível associação, no intuito de relacionar o complexo cenário da violência urbana local ao 
específico quadro religioso encontrado nesta que é uma das maiores periferias urbanas do mundo.  
 
 
 
Vitor Simonis Richter (UFRGS) GT05  
 
“Um banco de dados vazio não serve para nada”: dilemas da estabilização do banco de perfis 
genéticos para fins criminais no Brasil 
Criado em 2012, o Banco Nacional de Perfis Genéticos é visto por muitos como a “ferramenta do 
futuro” no combate à violência no Brasil. Sua criação desperta debates sobre as implicações da 
biotecnologia sobre o ordenamento jurídico do país, inserindo-se na longa e controversa relação 
entre ciência, tecnologia, direito e justiça. Além da precisão da informação genética, as promessas 
de eficiência dessa tecnologia têm sua credibilidade baseada no uso de bases de dados de 
referência. Enquanto uma forma de armazenamento de informação largamente usada em 
diferentes contextos profissionais e científicos, bancos de dados tendem a ser vistos de forma 
naturalizada e despolitizada. Porém, projetos de banco de dados não são apenas empreendimentos 
de inovação técnica, científica e econômica, mas também experimentos com implicações 
potencialmente diversas para indivíduos, famílias, comunidades e o público em geral. Partindo de 
observações etnográficas de seminários profissionais e científicos sobre genética forense e 
entrevistas com peritos forenses e juristas, descrevo como os dilemas que emergem do processo de 
estabilização dessa tecnologia têm sido enfrentados no Brasil.  
 
 
 
Vittorio da Gamma Talone (UFRJ) SPG22 



 
Dispositivos da desconfiança: a manutenção da rotina frente a perigos e riscos no Rio de Janeiro 
Baseado em um trabalho de campo em três diferentes linhas de ônibus na cidade do Rio de Janeiro 
e apoiado em uma abordagem pragmatista, em que se podem analisar as ações sociais dos 
indivíduos observando os efeitos produzidos pelas mesmas, proponho uma compreensão dos 
conceitos de confiança e desconfiança como gramáticas orientadoras de práticas que tomam forma 
no decorrer da rotina. Trata-se de analisar os dispositivos que dão suporte à ação temerária frente 
ao construído como um perigo ou risco na cidade do Rio de Janeiro. Destacando os dispositivos que 
nomeei de evitação e afastamento, e destacando os elementos físicos componentes dos ônibus, 
procuro evidenciar as distintas práticas componentes da gramática da desconfiança mobilizadas 
pelas pessoas com o intuito de dar continuidade às suas atividades cotidianas, ainda que estas 
sejam marcadas por diferentes elementos entendidos como componentes da “violência urbana”, 
visando proteger a integridade física e patrimonial, percebidas como ameaçadas por tais signos. 
 
 
 
Viviane Trindade Borges (Udesc) GT42  
 
Histórias marginais: os arquivos da penitenciária e do hospital psiquiátrico (Santa Catarina, 1930-
1970)  
O presente projeto* intenciona percorrer os acervos de duas instituições de isolamento social 
brasileiras: a Penitenciária de Florianópolis (1930) e o Hospital Colônia Sant’Ana (1941), 
contribuindo para a preservação de seus arquivos e problematizando fontes ainda pouco 
exploradas pela historiografia. A metodologia utilizada se desenvolverá em duas frentes: através da 
criação de Planilhas de Inventário, com informações básicas sobre as instituições, como dados 
cadastrais, histórico, características, especificidades, condições gerais dos acervos, constituição de 
lugares de memória e possibilidades de acesso à pesquisa. E por meio de uma perspectiva 
microanalítica dos prontuários de presos e alienados, no intuito de investigar ações individuais, 
percebendo como as relações de sociabilidade inscritas no espaço institucional estão imbricadas 
também ao espaço extramuros. * Apoio do CNPq - Edital Universal 14/2014.  
 
 
 
Vivianne Caroline Santos Sobral (Ufscar) GT05  
 
A rede nordeste de biotecnologia e o argumento da causa humanitária – um estudo sobre a 
relação entre transgênicos e combate à fome 
A presença de transgênicos no Nordeste é encabeçada por três atores principais: a Monsanto, a 
Embrapa e a rede de transgênicos do Nordeste (RENORBIO). Este último ator (RENORBIO) é o 
principal foco desta pesquisa que investiga as translações e alianças que arregimentam essa rede, 
sobretudo, no que tange à famigerada articulação entre transgênicos e combate à fome. Para 
alcançar os fins pretendidos, foi feito um levantamento bibliográfico e documental no site da 
RENORBIO e também a análise do currículo Lattes de alguns pesquisadores que fazem parte da 
rede. As pesquisas desenvolvidas pela RENORBIO e os documentos oficias da rede também foram 
analisados com o propósito de mapear os principais argumentos usados para legitimar a rede e as 
pesquisas desenvolvidas por ela. Feito este levantamento, foi possível verificar as articulações entre 
pesquisadores, instituições de pesquisas, universidades, objeto de estudo e agências de fomento à 
pesquisa. Lembrando que toda a pesquisa foi feita tendo em vista a verificação da articulação entre 



transgênicos e combate à fome, associação frequentemente usada para legitimar o uso de uma 
tecnologia controversa.  
 
 
 
Vítor Eduardo Veras de Sandes Freitas (Ufpi) GT27  
 
Alianças partidárias nos estados brasileiros: das coligações às coalizões de governo (1986-2010) 
Esta pesquisa teve como objetivo analisar a lógica de composição de alianças partidárias nos 
estados, nas arenas eleitoral e governamental, no período 1986-2010, tendo como foco de análise 
quatro estados: PI, CE, SP e RO. Uma parte da literatura tem utilizado o argumento de Lima Júnior 
para afirmar que os estados brasileiros possuem dinâmicas políticas particulares e diferenciadas 
entre si, operando, nesses contextos, “racionalidades políticas contextuais”. Uma vertente mais 
recente aponta para uma tendência crescente de alinhamento entre o nível presidencial e estadual 
de disputas eleitorais, a partir das eleições de 1994, com a bipolarização das disputas entre PT e 
PSDB, levando à presidencialização da competição eleitoral. As conclusões foram as seguintes: 1) as 
arenas eleitorais dos estados têm sido, cada vez mais, impactadas pela presidencialização da 
competição, a partir de 1994, diante da estratégia de coordenação de candidaturas por PT e PSDB; 
2) a dinâmica política na arena governamental estadual, no âmbito das coalizões de governo, 
permitiu que os partidos se aliassem seguindo os ditames particulares da política estadual, 
contemplando interesses políticos contextuais. 
 
 
 
Wagner Pralon Mancuso (USP) GT16  
 
Partidos políticos como repassadores de recursos eleitorais: a declaração de doadores originários 
fez alguma diferença? 
Partidos, candidatos e comitês são agentes que arrecadam e gastam recursos eleitorais. Suas 
despesas eleitorais podem ser divididas em dois grandes grupos: aquisições diretas de bens e 
serviços e transferências de recursos para outros partidos, candidatos e comitês. A prestação de 
contas de 2014 trouxe uma novidade importante. A partir do ano passado, sempre que um agente 
transfere recursos eleitorais para outro, deve ser declarado o nome do doador originário, bem 
como seu CPF/CNPJ e setor econômico (em caso de empresa). O intuito desta inovação foi 
combater doações "ocultas", isto é, a dissimulação de vínculos entre doadores e recebedores finais. 
O objetivo deste trabalho é analisar e comparar os repasses de recursos eleitorais feitos pelos 
partidos políticos em 2010 (quando a regra de declaração do doador originário ainda não existia) e 
em 2014 e avaliar se a novidade introduzida na prestação de contas de 2014 induziu alguma 
mudança no comportamento dos partidos. 
 
 
 
Wagner Tadeu Iglecias (USP) GT26  
 
O desenvolvimento latino-americano e as relações com a China 
O objetivo do texto é discutir o peso crescente da China sobre o desenvolvimento econômico da 
América Latina nas duas últimas décadas. No período ocorreram importantes transformações no 
comércio bilateral entre Beijing e a América Latina, (re)configurando a pauta de importações e 
exportações dos países do continente. A China também tem sido responsável por vultosos aportes 



de capital em infraestrutura e parcerias produtivas diversas, com desdobramentos significativos 
sobre nossas economias. Pautada por extremo pragmatismo nas suas relações com a região, a 
potência asiática já é o principal parceiro comercial de Brasil e Chile, o segundo de Argentina e 
Colômbia, o terceiro do México e destino indispensável das exportações de Peru, Bolívia, 
Venezuela, Equador e Uruguai. A presença chinesa na região é criticada pela tendência que 
promove de reprimarização de nossas economias e crescentes déficits comerciais. Também são 
temas de controvérsia os esforços de integração regional diante dos acordos bilaterais promovidos 
por cada um de nossos países com Beijing, bem como a ameaça aos interesses econômicos dos EUA 
e ao latente projeto de formação de uma área de livre comércio das Américas.  
 
 
 
Waneska Andressa Viana de Oliveira (UFRPE) GT32  
 
Mulheres negras e presidiárias na busca por direitos humanos através das ações (programas, 
projetos e políticas) sociais de ressocialização  
Esse artigo visa colaborar com o aprofundamento das reflexões acerca do tema Direitos Humanos 
no contexto da América Latina e mais especificamente no Brasil. Ele se propõe a apresentar a 
situação dos Direitos Humanos em interface com a situação de Mulheres Negras Presidiarias. 
Através de pesquisa bibliográfica, identificamos que ainda são poucos os trabalhos que dão ênfase 
a essa população e suas demandas específicas. Sendo assim, a referida pesquisa visa compreender 
como se dão as intervenções das ações sociais do governo na vida de mulheres negras que estão 
encarceradas no Presídio Feminino Bom Pastor na cidade do Recife/PE. Dessa forma, ela busca 
entender a abordagem feita pelos órgãos governamentais para a ressocialização e inserção dessas 
mulheres na sociedade através da perspectiva de raça, gênero e direitos humanos. Tendo em vista 
a singularidade desta temática, a presente investigação tem o compromisso com as novas 
demandas estabelecidas que estimulem os novos recursos de representações nas políticas públicas. 
Assim refletem-se os novos caminhos da organização dos sujeitos de direitos e suas lutas, além de 
contribuir para os estudos de raça, gênero e Direitos Humanos.  
 
 
 
Weverthon Barbosa Machado (Uerj) GT03  
 
Status como distância social: uma análise empírica para o Brasil 
As escalas de status ocupacional são instrumentos analíticos amplamente utilizados em pesquisas 
de estratificação social. Tradicionalmente, elas são representadas por escalas de prestígio ou 
índices de status socioeconômico. Uma terceira estratégia, que tem ganhado espaço na última 
década, é a das escalas de interação social, estimadas como dimensões latentes à estrutura da 
associação diferencial entre grupos ocupacionais. A ideia subjacente a essa abordagem, de 
inspiração marcadamente weberiana, é que os padrões de interação social duradoura constituem 
uma das principais expressões das hierarquias de status. Este trabalho descreve a construção de 
uma escala baseada nos padrões de interação social no Brasil. Utilizamos dados da Pesquisa das 
Dimensões Sociais das Desigualdades para analisar a distribuição das amizades entre membros de 
26 grupos ocupacionais. Os resultados indicam que a principal dimensão que estrutura essa 
distribuição pode, de fato, ser interpretada como uma hierarquia de status. Além de apresentar as 
características gerais dessa hierarquia, o trabalho analisa sua relação com indicadores como 
educação, renda, classes EGP e outras escalas de status ocupacional. 
 



 
 
Wheriston Silva Neris (Ufma) GT13  
 
A emergência de uma nova configuração institucional: (Re)produção do instituído e 
recomposições da militância clerical na periferia do espaço católico 
O objetivo do presente trabalho é examinar as mediações concretas por meio das quais certos 
membros do corpo clerical foram conduzidos a viver sua atividade profissional como diretamente 
política e socialmente engajada, tendo como referencial de análise um espaço empírico 
representado pelo Maranhão, a partir da segunda metade do século XX. A partir de procedimentos 
metodológicos variados, o presente estudo centra-se não tanto sobre os engajamentos políticos 
desses religiosos, quanto sobre a tentativa de tornar inteligível como a instituição eclesiástica se 
tornou um lugar de politização de indivíduos, favorecendo a emergência de novas formas de 
intervenção social e pública de religiosos no recorte em pauta. A escolha de um componente 
institucional distante de Roma e dos centros de decisão nacional da Igreja católica serviu então ao 
propósito de analisar as modalidades práticas e contingentes de transação entre os fenômenos 
religiosos e políticos, atentando para as configurações históricas, sociais e institucionais particulares 
e, inclusive, os itinerários individuais e os discursos produzidos por uma pequena fração do métier 
eclesial que afrontou mais visivelmente essas fronteiras. 
 
 
 
Wilson José Ferreira de Oliveira (UFS) GT14  
 
Etnografia política das gramáticas de construção do transporte público e gratuito como uma 
causa pública 
Esse paper examina os eventos, mobilizações e protestos públicos vinculados à defesa do 
transporte público e gratuito em Aracaju/SE. A metodologia utilizada consistiu na análise das 
condições de emergência e das transformações dos movimentos sociais em Sergipe, 
comparativamente com as dinâmicas em curso no contexto político nacional, na caracterização das 
organizações que deram apoio e sustentação a tal causa, na realização de entrevistas biográficas 
com as lideranças que exerceram o papel de mediadores e no exame da sequência e do 
desencadeamento dos eventos de mobilização e protesto. A investigação demonstrou que os 
modelos de organização, de movimentos sociais e de intervenção pública postos em prática na 
defesa de tal causa, têm uma forte relação com os vínculos estabelecidos entre Estado, 
movimentos sociais e as lideranças desses movimentos. Tais resultados confirmam a importância 
de se considerar de forma relacional as transformações do contexto político, os repertórios 
organizacionais, as lógicas de engajamento individual e as gramáticas de construção de causas 
públicas. 
 
 
Wilson Mesquita de Almeida (UFABC), GT25  
 
Os programas de inclusão social nas universidades públicas estaduais paulistas: Inclusp, PAAIS e 
cursinhos pré-vestibulares gratuitos 
A comunicação abordará os principais programas de acesso às três universidades públicas paulistas: 
USP, Unesp e Unicamp. Inicialmente, por meio de uma reconstrução histórica, traça um quadro 
sistematizado das tentativas empreendidas para dar respostas às questões e impasses do ingresso 
de indivíduos oriundos da educação básica pública no ensino superior público paulista, as quais 



ganhariam materialidade com os programas de bonificação na Universidade de Campinas, em 2005 
e, a partir de 2007, na USP. Por fim, apresenta dados da pesquisa empírica realizada com 
estudantes participantes dos programas existentes nas três instituições, permitindo, assim, uma 
visão e exame mais nuançados ao percorrer os avanços, tensões e limites de tais experiências de 
acesso a universidades públicas prestigiadas.  
 
 
 
Wilson Vieira (UFRJ) GT26  
 
O desafio do subdesenvolvimento: uma análise comparativa do pensamento de Celso Furtado e 
da teoria da dependência 
O objeto deste trabalho é analisar o pensamento de Celso Furtado e da teoria da dependência 
sobre os desafios cada vez maiores para superar o subdesenvolvimento, processo de longa duração 
que permanece no século XXI. Os objetivos são: i) captar as aproximações entre as reflexões de 
Celso Furtado e da teoria da dependência (principalmente da vertente marxista) a partir da década 
de 1970; ii) analisar os desdobramentos de suas reflexões. A hipótese de trabalho é a de que as 
reflexões de Celso Furtado e da teoria da dependência (principalmente da vertente marxista) a 
partir de 1970 se aproximam ao observarem a continuação da industrialização na América Latina, a 
não superação do subdesenvolvimento e a continuação da situação de dependência da periferia em 
relação ao centro com desafios cada vez maiores e com consequências sentidas até o presente 
momento. A metodologia de análise utiliza a sociologia do conhecimento de Karl Mannheim e a 
teoria das linguagens do ideário político de John Pocock, a fim de localizar a reflexão de Furtado e 
da teoria da dependência no quadro social, político e econômico vivido no período e também no 
debate sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento. 
 
 
 
Yara Schreiber Dines (Unesp) GT09  
 
Hildegard Rosenthal e Alice Brill, fotógrafas de além-mar: cosmopolitismo e modernidade nos 
olhares sobre São Paulo 
Hildegard Rosenthal e Alice Brill, fotógrafas de origem europeia chegam em São Paulo em meados 
dos anos 30, fugindo da perseguição nazista na Alemanha. Na época, era praticamente inédita a 
presença de mulheres na produção fotográfica brasileira, enquanto opção artística e profissional. 
Conhecer as especificidades do olhar destas fotógrafas e o seu foco de registro documental traz à 
tona o pioneirismo de sua produção, quando São Paulo está apresentando mudanças urbanas. Uma 
primeira análise da produção de Hildegard Rosenthal e de Alice Brill passa pela sua condição de 
estrangeiro, ou de deslocadas – um dos eixos temáticos que este estudo abarca. Assim, como foi a 
chegada destas fotógrafas na América do Sul? Que olhar pousavam sobre a cidade, a partir de 
influências da Europa, de referências modernas? A produção imagética das duas fotógrafas forma 
um universo visual fecundo para o estudo sobre como a cidade de São Paulo era utilizada e 
apropriada pelos cidadãos comuns. Também possibilita uma reflexão sobre os caminhos abertos 
por estes registros de memória, realizados por profissionais imigrantes do gênero feminino, a partir 
de um enfoque moderno.  
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O papel do TCU na fiscalização das parcerias entre Estado e sociedade civil organizada 
O objetivo desse trabalho é analisar o papel do Tribunal de Contas da União (TCU) na 
regulamentação e transparências das atividades prestadas pelas Organizações Sociais (OS’s). O 
objeto de estudo desse trabalho são os acórdãos e as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas 
da União sobre as Organizações Sociais. Esse trabalho visa contribuir para com a literatura de 
prestação de contas e regulação, analisando a função do TCU na transparência e avaliação das 
políticas públicas implementadas pelas OS. A construção das variáveis dessa pesquisa foi feita a 
partir de uma abordagem qualitativa dos acórdãos e decisões, a partir do uso de dois instrumentos 
de pesquisa qualitativa: análise de discurso e de conteúdo. Parto da hipótese que o TCU é um ator 
político que regula, também, as atividades das OS’s para garantir o interesse público. Assim as 
auditorias realizadas pelo Tribunal contribuem para o aumento da transparência pública, na medida 
em que avaliam se as OS’s estão cumprindo seu compromisso com a sociedade e o poder público.  
 
 
 
Zaira Rodrigues Vieira (USP) GT20  
 
As novas leituras de Marx e a definição do valor a partir da circulação 
Um dos intelectuais marxistas mais importantes da segunda metade do séc. XX, aluno e 
colaborador de Adorno, Backhaus influenciou, com sua obra, grande parte das novas leituras de 
Marx, como a Wertkritik, o pensamento de Postone e a obra de Jean-Marie Vincent. Esta corrente 
de interpretação tem o mérito de propor uma leitura de Marx que não se fixa apenas sobre o 
aspecto de classe e de exploração, sublinhando o caráter amplo da teoria marxiana do valor no que 
diz respeito a sua caracterização da sociedade moderna. Não obstante seus méritos, tanto a análise 
de Backhaus, quanto a de Postone terminam por se concentrar, de forma unilateral e com prejuízos 
para a teoria do valor, sobre a esfera da circulação. Busca-se mostrar, por um lado, em que medida 
a compreensão destes autores sobre categorias como a de dinheiro, em Backhaus, e a de trabalho 
abstrato, em Postone, tem sua origem no fato de que, para suas explicações d´O Capital, eles 
tomem como parâmetro análises dos Grundrisse que foram superadas posteriormente por Marx; e, 
por outro lado, em que medida estas leituras encontram-se ancoradas nas formulações de Adorno 
acerca das relações de troca. 
 
 
 
 


