
  

 

MINICURSO: O ESTUDO DAS POLÍTICAS CULTURAIS NA AMÉRICA LATINA 

CARGA HORÁRIA: 3h DIA E HORÁRIO: 22 e 23/03 – 17:30h às 19h 

PROPONENTE: Juan Ignacio Brizuela 

EMENTA 

Este minicurso tem como objetivo principal apresentar questões conceituais sobre o estudo das 
políticas culturais na América Latina, com ênfase nos últimos trinta anos. A proposta visa capacitar o 
aluno para compreender os contextos e processos de elaboração de conceitos e definições chaves da 
nossa área, bem como outros elementos políticos e territoriais que influenciaram tais contribuições. 
Esperamos que, ao final desse curso introdutório, o educando seja capaz de sinalizar autores básicos 
para o estudo das políticas culturais e possa mapear “geohistoricamente” as principais contribuições 
conceituais latino-americanas. Mas acima de tudo, almejamos que esse discente seja capaz de elaborar 
um pensamento crítico acerca do conteúdo e consiga tecer conclusões próprias e solidamente 
embasadas. O minicurso será guiado por três textos escritos por Néstor García Canclini no campo 
conceitual das políticas culturais. O primeiro é o artigo “Políticas Culturais na América Latina”, publicado 
em português em 1983. O segundo é a introdução da coletânea “Políticas Culturales en América Latina”, 
de 1987, onde García Canclini registra a sua primeira sistematização conceitual mais densa. E finalmente, 
o terceiro texto é “Definiciones en transición”, de 2001, que propõe uma revisão do conceito 
apresentado em 1987 e acrescenta algumas questões inéditas, a exemplo de categorias de análise sócio-
espacial como geocultura e o caráter transnacional dos processos simbólicos e materiais 
contemporâneos. A partir destas investigações, apresentaremos outras definições, autores, textos e 
contextos da nossa região que vão dialogar, confrontar e discutir os limites e abrangência deste campo 
interdisciplinar de estudos. Parte da bibliografia sugerida será em espanhol e inglês, mas o curso será 
ministrado em português. 

É difícil pensar sobre o campo de estudos em políticas culturais na América Latina sem referir-nos 
a Néstor García Canclini. Doutor em filosofia pela Universidad Nacional de La Plata – UNLP, Argentina 
(1975) e pela Universidade de Paris em França (1978), o pesquisador argentino elaborou uma definição 
de políticas culturais nos anos 1980 que, trinta anos depois, se mantém atual e tem um grau de 
reconhecimento invejável no campo dos estudos da cultura. Ainda que nem todos os estudiosos 
contemporâneos das políticas culturais concordem totalmente com a definição cunhada por Canclini, é 
quase impossível que a desconheçam, uma vez que se trata de uma referência básica em qualquer curso 
de formação na área, não só nos países latino-americanos, como em outras partes do mundo também. 
Nesse sentido, o minicurso que propomos busca introduzir uma reflexão histórica sobre o estudo das 
políticas culturais na América Latina e examinar essas contribuições a partir de uma perspectiva teórico-
conceitual. Tal ótica é extremamente relevante para a análise e consolidação de um campo de estudos 
que conta, há várias décadas, com teorias e práticas sedimentadas no nosso continente. Eis, portanto, a 
relevância do estudo e mapeamento destas reflexões ao longo da história recente. 

BREVE CURRÍCULO DO AUTOR 

Doutorando e Mestre (2011) pelo Programa Multidisciplinar de Pós-graduação em Cultura e 
Sociedade no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Prof. Milton Santos - IHAC, UFBA. Possui 
graduação como Técnico em Música, especialidade Violão - Universidad Autónoma de Entre Ríos (2001), 
e em Relações Internacionais - Universidad Católica de Córdoba (2007). Integrante do grupo 
Observatório da Diversidade Cultural, coordenado pelo prof. José Márcio Barros (UEMG/PósCultura). 
Pesquisador em formação e membro do CULT - Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura e da 
Rede de Formação de Pesquisadores em Políticas Culturais. 

 



  

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Recursos computacionais e audiovisuais necessários: Datashow e caixas de som. 
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PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

VAGAS 

20. 

 


