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Disciplina: Teorias do Estado e Construção da Cidadania (Pós-graduação)  

 

2016/2º semestre; Quinta-feira (14:00 - 17:40) 

 

Docente: Thiago Aparecido Trindade 

Horários de atendimento: necessário agendar com antecedência através do e-mail 

th.trindade83@gmail.com  

 

 

Ementa: I – Estado e economia de mercado; Cidadania e capitalismo; Estado nacional e 

cidadania; Estado capitalista; Luta de classes e regulação estatal; Ativismo e expansão 

da cidadania; Cidadania e Democracia 

 

Objetivos: A proposta básica desta disciplina consiste em discutir a importância do 

ativismo e da luta de classes para a construção e ampliação dos direitos básicos de 

cidadania nas sociedades democráticas, adotando como pressuposto central a 

indissociabilidade da relação entre democracia e conflito. Para tanto, o curso está 

estruturado basicamente em dois módulos: o primeiro é centrado na compreensão das 

características principais do Estado capitalista (em qual contexto histórico e como ele 

surge, qual seu papel e função, como ele interfere de fato nas relações sociais e 

econômicas), enquanto que o segundo voltar-se-á para a análise da importância do 

ativismo e da luta de classes para a construção e ampliação da cidadania nas sociedades 

ditas democráticas. A relação entre luta de classes/ativismo e ampliação da cidadania 

não pode ser devidamente compreendida sem que paralelamente se analise as principais 

características do Estado capitalista. As transformações encetadas pela emergência da 

economia de mercado condicionaram de forma inexorável a dinâmica da mobilização 

popular e as reivindicações que as classes populares dirigiram ao sistema político, 

forçando o Estado a remodelar seu aparato institucional a fim de regular o conflito 

social. É a intrincada dinâmica entre a ação do Estado e as lutas populares pela 

expansão da cidadania que constitui o fio condutor das discussões no âmbito desta 

disciplina.     

Avaliação: Projeto do artigo final (30%); Artigo final (70%) 
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