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Justificativa: A transformação e o incremento nas formas através das quais Estados,
organizações internacionais, movimentos sociais e organizações não governamentais
se relacionam no espaço transacional conduziram a uma série de reflexões não apenas
sobre a natureza das relações entre os Estados, mas também das relações entre o Estado
e o indivíduo e as diferentes modalidades de política de poder no mundo
contemporâneo. Uma das consequências desse processo foi instigar a reflexão e a
produção acadêmica sobre os limites das concepções tradicionais de política, e
particularmente de política internacional.

Objetivo: O objetivo dessa disciplina é compreender as implicações e desdobramentos
da interação entre movimentos sociais e Relações Internacionais no início do século
XXI para a nossa percepção das formas de fazer e pensar a política, seja no âmbito local
ou global. O curso estará dividido em duas partes. Na primeira o foco estará nos escritos
recentes de Judith Butler e suas repercussões no campo da política mundial. A segunda
parte privilegiará as análises que dialogam com a teoria do Império de Hardt e Negri.

Forma de avaliação: Seminários, participação em sala de aula e trabalho final
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