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A Coleção Sociedade e Política, editada pelo
IESP-UERJ, em parceria com a EdUERJ, publica
livros originais sobre os temas mais candentes da
sociologia e da ciência política contemporânea,
estando aberta para contribuições de natureza
tanto empírica quanto teórica.
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Entender o papel dos movimentos sociais na
transformação das políticas públicas no contexto pós-transição depende de respostas à pergunta “como movimentos sociais inﬂuenciam políticas mediante as relações
que estabelecem com o Estado ao longo do tempo?”. Eis o
desaﬁo enfrentado por este livro, que oferece um quadro
analítico para examinar a institucionalização das demandas
de movimentos sociais, bem como se debruça sobre os
processos de institucionalização em diversas políticas
sociais – saúde, migração, urbanas, socioeducativas e as
estruturadas por raça e gênero. Ao articular Ciência Política e
Sociologia Histórica, a obra propicia um arsenal teórico-metodológico em cujo núcleo está o pressuposto da “mútua
constituição entre Estado e sociedade civil”. O resultado do
esforço permeia e alinha todos os capítulos que, com
diferentes ênfases e apresentando diferentes casos,
atestam a relevância das demandas e práticas dos movimentos sociais na construção e transformação das políticas.
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soﬁsticadas com estudos empíricos
bem desenhados, adensando
debates nos campos das teorias dos
MSs e da análise de políticas
públicas. No âmbito da teoria dos
MSs, os autores superam simplismos
enredados na perspectiva do
conﬂito, levando a sério a relevância
das instituições estatais. Por outro
lado, demonstram a insuﬁciência de
abordagens estadocêntricas, ao
deslocarem o debate para o terreno
da mútua constituição entre Estado e
sociedade civil, conﬁgurando
capacidades socioestatais.
Trata-se, assim, de um livro na
fronteira de campos de discussão,
leitura indispensável para aqueles
que desejam compreender arranjos
cada vez mais complexos de
produção de políticas públicas, com
múltiplas formas de interação entre
atores sociais e estatais.
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Em potente articulação de
perspectivas analíticas, Movimentos
Sociais e Institucionalização fornece
lentes teóricas e embasamento
empírico para questões centrais do
debate contemporâneo: como
diferentes demandas de movimentos
sociais (MSs) são incorporadas às
agendas governamentais desde a
redemocratização? Como são
engendradas capacidades de
produção de políticas públicas na
interação entre atores sociais e
estatais?
Ao analisar processos de
institucionalização de MSs, os
autores demonstram a insuﬁciência
das abordagens tradicionais e
estabelecem novo patamar analítico,
relacional e interativo, sem descuidar
da dimensão institucional. A
contribuição do livro advém da
articulação de lentes analíticas

