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Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Departamento de Sociologia e Ciência Política 
 

PROJETO DE EXTENSÃO 

PROGRAMAÇÃO SEMESTRE 2014.2 

OBSERVATÓRIO DAS LUTAS E CONFLITOS SOCIAIS (ObLUTAS) 
 

COORDENAÇÃO: Doutorando José Carlos Mendonça. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Projeto que visa, por meio da observação participante, fornecer as bases para pensar sobre a 

evolução das formas de mobilização coletiva e os repertórios de ação questionando tanto as 

mudanças das sociedades industriais, quanto à evolução dos conflitos nos meios populares e a sua 

extensão a outros universos sociais. Perquirir acerca da origem das práticas quotidianas plurais que 

caracterizam os conflitos, examinar formas de coordenação para tornar a ação eficaz, de 

sobrevivência e comunicação durante o conflito, as relações entre participantes e oponentes da 

greve e/ou conflito e como influencia a comunidade em seu entorno, descrever os modos de 

circulação das palavras de ordem, as formas de solidariedade recebidas, identificar os vetores que 

permitem a ampliação de um dado conflito. Abordar também o pós-conflito, quais os cenários 

possíveis para o seu encerramento, vias de desfechos (violência repressiva, conciliação), o papel do 

Estado, bem como seus desdobramentos seja como redefinição das lógicas de ação, seja como 

recomposição das normas e discursos. 

 

OBJETIVOS: 

Acompanhar in loco o desenvolvimento das lutas e conflitos sociais no âmbito da Grande 

Florianópolis; produzir análises e material quantitativo e qualitativo útil para pesquisas com foco na 

Sociologia do Trabalho; alimentar a Biblioteca Digital do CFH com dados que sirvam de impulso 

para a organização e estruturação de um perfil sociológico das lutas e conflitos ocorridos na região 

com a formação de séries históricas por áreas (territoriais, por segmento social, categoria 

profissional, dentre outras). 

 

REUNIÕES: 
 Local: UFSC – LASTRO (sala 301, bloco D, CFH); 

 Sessões semanais às quintas-feiras das 17:00 às 21:00 horas. 

 

METODOLOGIA: 
 Durante os primeiros dois semestres, o projeto se concentra na formação interna da equipe 

por meio de leituras orientadas à aquisição de conhecimentos necessários ao trabalho de campo, 

metodologia para aquisição do arcabouço conceitual utilizado, auxiliar na elaboração de 

roteiros/questionários semipadronizados a serem aplicados ao conjunto dos envolvidos em lutas 

e/ou conflitos sociais, sistematização de dados coletados e interpretação sociológica. 

 Desenvolvimento das sessões: a) Explanação inicial do conteúdo sob a forma de 

apontamentos elaborados previamente pelos acadêmicos/as nos quais constem dúvidas, 

questionamentos e temas para debate (síntese em até 15 minutos por participante); b) discussão 

crítica; 

 Ao final do semestre cada participante deverá reunir as fichas de leitura e notas fílmicas para 

entregar ao coordenador como forma de avaliação final. 
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DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: 

 1ª SESSÃO (21/08) APRESENTAÇÃO GERAL: José Carlos Mendonça 

 Entrega da programação e definição do cronograma. 

 2ª, 3ª e 4ª SESSÕES (28/08, 04/09 e 11/09) Leitura obrigatória: 

 WILSON, John. Prefácio e Capítulo I. In: Pensar com conceitos. 2ª ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005, p. VII-X e 1-58. 

 5ª, 6ª e 7ª SESSÕES (18/09, 25/09 e 02/10) Leitura obrigatória: 

 WILSON, John. Capítulo II. In: Pensar com conceitos. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2005, p. 59-122. 

 8ª e 9ª SESSÕES (09/10 e 16/10) Leitura obrigatória: 

 WILSON, John. Capítulo III. In: Pensar com conceitos. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2005, p. 123-138. 

 10ª SESSÃO (23/10) Filme com debate crítico: 

 GILLO PONTECORVO, A DITADURA DA VERDADE. Direção: Oliver Curtis. 

Produção: Anna Campeau. Londres: Rear Window, Bandung; VìdeoFilmes, 1992. DVD (37 min.), 

colorido, legendado em português. 

 11ª SESSÃO (30/10) Leitura obrigatória: 

 GOODE, William J. e HATT, Paul K. Capítulo 13: A entrevista. In: Métodos em pesquisa 

social. 7ª ed. São Paulo: Nacional, 1979, p. 237-268. 

 12ª SESSÃO (06/11) Leitura obrigatória: 

 BERNARDO, João. Capitalismo dos sindicatos. In: Capital, sindicatos, gestores. São Paulo: 

Vértice, 1987, p. 13-66. 

 13ª SESSÃO (13/11) Leitura obrigatória: 

 TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Questões preliminares básicas. In: Introdução à 

pesquisa em ciências sociais. 1ª ed. 21ª reimpr. São Paulo: Atlas, 2012, p. 15-29. 

 14ª SESSÃO (20/11) Leitura obrigatória: 

 TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Três enfoques na pesquisa em ciências sociais: o 

positivismo, a fenomenologia e o marxismo. In: Introdução à pesquisa em ciências sociais. 1ª ed. 

21ª reimpr. São Paulo: Atlas, 2012, p. 30-79. 

 15ª SESSÃO (27/11) Leitura obrigatória: 

 TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Pesquisa qualitativa. In: Introdução à pesquisa em 

ciências sociais. 1ª ed. 21ª reimpr. São Paulo: Atlas, 2012, p. 116-175. 

 16ª SESSÃO (04/12) 

 Entrega das fichas de leitura ao coordenador. 

 Estudo de Caso: As Jornadas de Junho de 2013. Referências: 

 

RISCALI Guilherme. Por um vintém. In: Passa Palavra. Disponível em: 

http://passapalavra.info/2013/06/79281. Acesso em 31 out 2013. 

 

FERREIRA, Caio Martins. O povo nos acordou? A perplexidade da esquerda frente às revoltas. In: 

Passa Palavra. Disponível em: http://passapalavra.info/2013/06/79837. Acesso em 31 out 2013. 

 

PASSA PALAVRA. Brasil: soma e segue. Disponível em: http://passapalavra.info/2013/07/80587. 

Acesso em 31 out 2013. 
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