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Bernardo Mançano 

 

Subalternidade e emancipação nas políticas públicas e desenvolvimento 

agrário 

 

A agricultura camponesa encontra-se numa condição paradoxal: a luta pela 

emancipação leva à condição de subalternidade ao se integrar ao agronegócio. 

 

A superação do paradoxo encontra-se em si mesma, por meio da construção de 

seus territórios materiais e imateriais, como por exemplo, seu complexo de 

sistemas e modelo de desenvolvimento. 

 

 

José Manuel Sabucedo  

 

Ciudadanía  Movilizada y Contexto Político 

 

En esta presentación haré un análisis de las relaciones de la ciudadanía con la 

esfera pública y política.  Comenzaremos por un breve análisis sobre los nuevos 

rasgos de la ciudadanía. Posteriormente expondremos algunos datos de los nuevos 

movimientos sociales y de la relación entre estos y el contexto político.  

 

Nuestro análisis se centrará en el movimiento ciudadano 15-M, que es uno de los 

antecedentes del movimiento político Podemos que en este momento aparece como 

la tercera fuerza política en España. Ello nos llevará a plantear que estamos 

asistiendo a una fase de transformación en las relaciones entre ciudadanía y poder 

político.  
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Veronique Van Tilbeurgh 

 

Políticas ambientais na França: Entre a razão de estado e reivindicações 

sociais 

 

O objetivo desta intervenção é mostrar a evolução das políticas públicas ambientais na 

França. Estas políticas começaram timidamente durante 1930s. Estas políticas 

desenvolveram-se consideravelmente nos anos setenta antes de ser definidas de novo 

durante anos 1980 -1990. Esta evolução será descrita pela tensão entre a ação pública do 

estado e as reivindicações do movimento associativo que levou as novas atitudes 

ambientais. 

 

Os modelos da negociação ambiental e as transformações Sociais 

 

Dois modelos de negociação das políticas ambientais sucederam-se entre anos sessenta e 

hoje. O primeiro tem reunido às elites políticas enquanto o segundo mobiliza os diferentes 

representantes da sociedade civil. O objetivo desta intervenção é fazer a ligação entre esta 

evolução do estatuto dos negociadores e as transformações sociais, mais global como o 

processo de individualização e o fortalecendo da regulação pelo mercado. 

 

 

 

 


