Seminário
Espaço e (é) Sociedade: reflexões desde as experiências das lutas
emancipatórias na América Latina
Professor: Carlos Walter Porto-Gonçalves

Ementa: As ciências sociais experimentaram desde os anos 1970 um giro
epistemológico pleno de implicações políticas: o giro espacial. Esse processo de
mudança epistêmico não pode ser compreendido dissociado das lutas políticas que
são desencadeadas nos anos 1960 e das transformações que desde então se fazem
e que culminam com a queda do muro de Berlin. Outros grupos/classes sociais
ganham lugar no novo cenário político que, desde então, se abre reconfigurando o
léxico e as práticas teórico-políticas. O giro espacial ganhará um maior
aprofundamento com o giro territorial dos anos 1990 onde a América Latina/Abya
Yala tem um lugar de destaque.

Bloco I
I - Das relações espaço/sociedade.
1- Porto-Gonçalves, C.W. - De Utopias e de topoi: espaço e poder em
questão (perspectivas desde algumas experiências de lutas sociais na
América Latina).
2- ____________________ A Geograficidade do Social: uma contribuição
para o debate metodológico para os estudos de conflitos e movimentos
sociais na América Latina.
3- ____________________ Da Geografia às geo-grafias: um mundo
em busca de novas territorialidades.
4- ____________________De geografia, de epistemes e de política e de
suas relações.
Bloco II

II - Em busca de um pensamento próprio: de pensamento decolonial, de
interculturalidade e transmodernidade.
2.1 – Sousa, Vivian – Para descolonuzar a vida: perspectiva descolonial como
proposta teórico-política-epistêmica.
2.2 – Grosfogel, Ramón - Hacia un pluri-versalismo transmoderno decolonial.
2.3 - _______________ - Izquierdas otras o caminos descoloniales hacia mundos
transmodernos.
2.4 - _______________ - La decolonización de la economía política e los estudios
postcoloniales. Transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad global.
2.5 - Gonzalez Casanova, P. - Colonialismo Interno: una redefinición.
2.6 – Forster, J. Bellamy - Marxismo e Ecologia: Fontes comuns de uma Grande
Transição.

Bloco III
III – A Reinvenção do Pensamento Crítico desde a América Latina/Abya Yala
3.1 – Escobar, Arturo - Desde abajo, por la izquierda, y con la Tierra: La diferencia
de Abya Yala/Afro/Latino/América.
3.2 - Porto-Gonçalves, C.W. - De Saberes e de Territórios - diversidade e
emancipação a partir da experiência latino-americana
3.3 - ___________________ - A Integração Regional da América Latina e a
Geopolítica da Despossessão.
3.4 - ___________________ - Pela Vida, pela Dignidade e pelo Território: um novo
léxico teórico político desde as lutas sociais na América Latina/Abya
Yala/Quilombola.
3.5 – Manifesto Ecosocialista.

Bibliografia Geral Recomendada
1Bartra, Armando – El Hombre de Hierro: los límites ambientales y sociales del
capital.
2Rivera Cusicanqui, Silvia - Ch’ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas
y discursos Descolonizadores.
3-

Escobar, Arturo – Sentipensar con la Tierra.

4Federici, Silvia – Caliban e las brujas. Mujeres, cuerpo e acumulación
originaria.
5Lander, Edgardo (Coord.) A Colonialidade do Saber: eurocentrismo e
ciências sociais. Buscar no Site CLACSO.
6-

Scott, J. Los Dominados y el arte de la resistência.

7-

Shanin, T. – El Marx Tardío y la Vía rusa: Marx y la periferia del capitalismo.

8Porto-Gonçalves, C.W. Geo-grafías:
Territorialidades e Sustentabilidade.
9-

Movimentos

Sociais,

Novas

Polaniy, K. - A Subsistência do Homem e ensaios correlatos.

10- Walsh, C. – Interculturalidad, Estado, Sociedad: luchas (de)coloniales de
nuestra época.

