SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Artes e Comunicação
Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos


DISCIPLINA: Tópicos Avançados em Direitos Humanos 2: estudos latino-americanos em
teoria crítica, aulas ministradas e bibliografia utilizada em língua espanhola.
CÓDIGO: DH 917
PROFESSORA: Margarita Neves
CARGA HORÁRIA: 60 h/a – 04 créditos
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Direitos Humanos

1. EMENTA
Esta disciplina aborda questões temáticas referentes à colonialidade do poder e do saber.
Promove a leitura de textos em língua espanhola dos principais autores latino-americanos
responsáveis pela construção da literatura que promove a reflexão dos impactos da herança
colonial na acentuação da desigualdade social no continente.

2. OBJETIVOS
1. GERAL
Enfatizar a formação transdisciplinar dos discentes em direitos humanos com o objetivo de
reduzir o hiato analítico entre os campos científicos responsáveis pela discussão ampliada dos
fenômenos sociais cuja complexidade transcende o conteúdo específico de um determinado
saber.
2. ESPECÍFICOS
Analisar a negação das politicas públicas e o consequente comprometimento do acesso aos
direitos sociais para um expressivo contingente populacional no continente.

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Democracia eleitoral e o presidencialismo de coalização partidária.
2. Populismo, demagogia e a democracia inercial.
3. Apatia politica, descredito nas instituições e a deslegitimação dos partidos políticos.
4. Negação do direito à cidade, segregação e espoliação urbana.
5. Cidadania em crise e a despolitização das massas.
6. Autoritarismo, burocracia estatal e a redução da oferta de politicas públicas.
7. Racionalidade que distancia a politica da sociedade, herança colonial do eurocentrismo.
8. Colonialismo Interno, um imaginário de praticas politicas viciadas e conflitos de interesses.
9. Giro decolonial, construção descolonizadora dos direitos humanos.
10. Dimensão urbana e a materialização dos direitos sociais.
11. Dimensão politica e o fortalecimento da teoria crítica.
12. Construção renovada dos direitos humanos, resgate da cidadania e da dignidade.
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4. METODOLOGIA ADOTADA
Aulas expositivas em língua espanhola, na sequencia a discussão em língua portuguesa dos
textos de leitura referentes a cada item do conteúdo programático, promovendo a interação
entre os discentes. Utilização de textos de cunho politico e econômico de jornais internacionais
em língua espanhola que propiciem subsídios às questões teóricas.

5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Avaliação final escrita referente a um determinado item do programa, de escolha do aluno,
onde este responderá a duas questões específicas. Obrigatória participação de parte do aluno
nos debates de cada um dos temas apresentados durante a disciplina.

6. BIBLIOGRAFIA textos p/discussão enviados ao email da turma a cada aula


Rita Laura Segato (2013)

Ejes argumentales de la perspectiva de la colonialidad del poder.


Herberto Cairo Carou (2009)

Colonialidad e imperialidad en el sistema mundo.


Ramón Grosfoguel (2006)

La descolonización de la economía política y los estudios postcoloniales: transmodernidad,
pensamiento fronterizo y colonialidad global.


Walter Mignolo (2007)

La idea de América Latina: la herida colonial y la opción decolonial.


Anibal Quijano (2000)

Colonialidad del poder y clasificación social.


Boaventura de Souza Santos (2008)

Reinventar la democracia, reinventar el Estado.


Eduardo Restrepo (2004)

Esencialismo étnico y movilizaciòn política: tensiones en las relaciones entre saber y poder.


Edgardo Lander (2001)

Pensamiento crítico latino-americano: la impugnación del eurocentrismo.


Jean Michel Arrighi (2018)

Los setenta años de la Organización de los Estados Americanos – OEA.


Pablo Quintero (2010)

Teoría de la colonialidad del poder y la estructuración de la sociedad en América Latina.


Anibal Quijano (2009)

El reino de la corrupción.


Camilo Valqui Codir



Miguel Rojas Gomez
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Homero Bazán Zurita
(organizadores) (2013)

El pensamento crítico de nuestra América y los desafios del siglo 21.


Manuel Pajuelo Teves (2002)

El lugar de la Utopía: aportes de Anibal Quijano sobre cultura y poder.


Ramón Grosfoguel (2016)

Extractivismo económico: uma forma destructiva de conocer, ser y estar en el mundo.


Nelson Maldonado Torres (2008)

Descolonización y giro descolonial.


Zulma Palermo (2010)

Violencia invisible y la colonialidad del saber.


Jaime Torres Guillén (2014)

Carácter analítico y político del colonialismo interno de Pablo González Casanova.


Ignacio Walker (2006)

Democracia en América Latina.


Clara Algranati



José Seoane



Emilio Taddei
(organizadores) (2004)

Disputas sociales y procesos políticos en América Latina.


Francisco Panizza (2008)

Populismo y democracia en América Latina.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Artes e Comunicação
Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos

