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O curso discutirá algumas das dinâmicas e os principais desafios que hoje caracterizam as práticas da cidadania e
da democracia na América Latina, relacionando-as às transformações ocorridas desde fins do século XIX. Explorará
a relação entre os mecanismos políticos representativos e participativos ainda vigentes; a diversidade da
construção de alteridades na região; a sua associação de longa data à exclusão política, por meio de formas
variadas de dominação social, econômica e cultural; e as clivagens raciais, étnicas e religiosas que acompanham os
processos de exclusão/inclusão verificados nessas sociedades.
Sempre que possível buscaremos lançar um olhar interdisciplinar a esses temas, valorizando o diálogo entre
diferentes campos de conhecimento e seus aparatos teóricos à luz da experiência particular desse espaço
latino-americano. Alguns palestrantes estrangeiros poderão ser convidados, com o propósito de trazer novos
enfoques e contribuições à reflexão sobre a cidadania e a democracia na região.
A primeira parte do curso abrangerá leituras gerais e teóricas com o objetivo de criar linguagens e referências
comuns para o tratamento das várias questões que buscaremos analisar. Na segunda parte do curso, serão feitos
recortes, a partir das pesquisas em andamento desenvolvidas no núcleo, com o objetivo de focar mais diretamente
nos seguintes temas: questões raciais e de gênero, violência e criminalidade, questões ambientais, mídia, memória,
literatura e cultura.

PROGRAMA
Parte I – Cidadania e Democracia
Aula 1 (11/03) – Apresentação do curso
Aula 2 (18/03) – Cidadania política e construção das nações na Iberoamérica no séc. XIX
Profa. Maria Elisa Noronha de Sá
Aula 3 (25/03) – Democracia, Cidadania e Globalização | Prof. Marco Antonio Pamplona
Aula 4 (01/04) – Democracia, cidadania e processos de integração regional | Profa. Andrea Hoffmann
Aula 5 (08/04) – Desigualdade, violência e neoliberalismo: a democracia em crise | Prof. José Maria Gómez
15/04 – Feriado (Semana Santa)
22/04 – Recesso (Feriado Tiradentes)

Parte II – Eixos temáticos
Aula 6 (29/04) – Direitos humanos, justiça transicional e memória social | Prof. José Maria Gómez
Aula 7 (06/05) – Mídia e Democracia | Prof. Arthur Ituassu
Aula 8 (13/05) – Passados presentes: a fuga da escravidão na África e nas Américas
Profa. Crislayne Gloss Marão Alfagali
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Aula 9 (20/05) – Colonialidade e A(mé)fricas: Relações raciais em contexto | Profa. Andréa Gill
Aula 10 (27/05) – Questões de gênero na América Latina | Profa. Marcia Nina Bernardes
Aula 11 (03/06) – A questão ambiental e social | Profa. Maria Elena Rodriguez
Aula 12 (10/06) – O meio físico e as dinâmicas de ocupação
e transformação do espaço geográfico na América Latina | Prof. Marcelo Motta
17/06 – Recesso (Feriado Corpus Christi)

Aula 13 (24/06) – Práticas violentas e política | Profa. Monica Herz
Aula 14 (01/07) – Literatura/Cultura na América Latina | Prof. Karl Erik Schollhammer
Aula 15 (08/07) – Aula aberta “Desafios para a região” | Professores convidados América Latina

Professores do Curso
Marco Antonio Pamplona, Maria Elisa Noronha de Sá, Crislayne Gloss Marão Alfagali (HIS); Monica Herz, Andrea
Hoffmann e Maria Elena Rodriguez (IRI); Arthur Ituassu (COM); Marcia Nina Bernardes, Jose Maria Gómez (JUR);
Marcelo Motta (GEO); Karl Erik Schøllhammer (LET)

Horário
Sexta-feiras, 9-12h
SALA: a definir

Matrícula
Alunos que desejarem realizar a matrícula no curso devem usar um dos códigos a seguir:
COM 2210, IRI 2189 ou JUR 2534
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