Protesto
Uma introdução aos movimentos sociais

James M. Jasper
Todos os dias, dezenas de manifestações ocorrem ao redor do
mundo. A maioria delas enfrenta a polícia, algumas ganham
atenção da mídia e outras têm suas reivindicações atendidas.
Quem são essas pessoas que vão às ruas protestar? O que desejam? Que estratégias usam? Como se organizam? Que impacto
causam na sociedade e na política mundial?
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“O livro mostra por que não podemos
entender de verdade o nosso mundo
se não compreendemos o profundo
impacto do protesto.”
London School of Economics

“Protesto é um manual meticuloso,
reflexivo, sofisticado e amplo sobre, e
para, os movimentos sociais com que o
mundo conta de modo tão profundo.”
Todd Gitlin, Columbia University

Protesto explica os conceitos centrais e os dilemas comuns na organização e atuação dos movimentos sociais, por mais diferentes que sejam as circunstâncias históricas de cada grupo. Usando
como referência protestos que impactaram o mundo, incluindo
o movimento feminista, o Occupy e a Primavera Árabe, a obra
aborda temas como recrutamento, infraestrutura e tomada de
decisão, além de caracterizar o contexto em que surgem as manifestações e as organizações.
Em linguagem clara e acessível, o sociólogo americano James M.
Jasper – estudioso da dimensão cultural dos movimentos sociais
– sustenta que, para entendermos a dinâmica desses grupos de
protesto, é fundamental captar os significados e sentimentos
culturais que produzem. E também os significados produzidos
pelos outros atores estratégicos – a polícia, os meios de comunicação, políticos e intelectuais etc.
Com prefácio e posfácio escritos especialmente para a edição
brasileira, esse livro é para todos que querem compreender melhor o mundo em que vivemos e o profundo impacto dos movimentos sociais em nossas vidas.
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