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Objetivos
Esta disciplina procura apresentar algumas das discussões mais relevantes das últimas
duas décadas referentes às transformações das sociedades e dos sistemas políticos
latino-americanos. Discutir-se-á até que ponto se poderia falar numa crise de
representação das democracias latino-americanas e na emergência de novos padrões
societários na região. Para isso, serão abordados: o surgimento de novos atores
político-sociais (partidos, partidos-movimento, novos movimentos sociais); a
ascensão e crise das esquerdas e dos governos progressistas; a emergência de novos
grupos e identidades sociais; as novas modalidades de participação e deliberação
direta, em sua relação (conflitiva ou renovadora?) com os tradicionais mecanismos de
representação; e a ressurgência das direitas num contexto de crise social, política e
econômica em diversos países da região.
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LEVITSKY, Steven, Roberts, Kenneth (eds.) (2011). The Resurgence of the Latin
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PEREIRA, Fabricio (2011). Vitórias na crise: trajetórias das esquerdas latinoamericanas contemporâneas. Rio de Janeiro: Ponteio. Capítulo 7.
Esquerdas: novos discursos e paradigmas
PEREIRA, Fabricio (2015). Democracias errantes. Reflexões sobre experiências
participativas na América Latina. Rio de Janeiro: Ponteio. Capítulo 2 (“Discursos
refundadores da Venezuela, Bolívia e Equador – e o que eles têm a ver com a
democracia”).
Leituras complementares
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Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, v. 15, n. 1.
O debate da “qualidade da democracia”
LEVINE, Daniel H., MOLINA, José Enrique (2007). “La calidad de la democracia en
América Latina: una visión comparada”. América Latina Hoy, n. 45.
Leitura complementar
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XV April International Academic Conference on Economic and Social Development.
Instituições participativas: renovação das democracias latino-americanas?
LAVALLE, Adrián Gurza, HOUTZAGER, Peter, CASTELLO, Graziela (2006).
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(“Analisando as instituições participativas nos Países Andinos”) e Conclusão
(“Democracias?”).
O debate da ascensão social
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The Right Strikes Back
CRUZ, Sebastião Velasco e, KAYSEL, André, CODAS, Gustavo (orgs.) (2015).
Direita, volver! O retorno da direita e o ciclo político brasileiro. São Paulo: Editora
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