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EMENTA CURSO 2017:
A disciplina permitirá abordar uma análise crítica do pensamento
hegemônico e as abordagens fundamentais do pensamento crítico.
Com base nisso, se realizará uma aproximação aos direitos humanos a
partir do pensamento crítico, identificando sua dimensão política e a
necessidade de um garantismo complexo que assuma as garantias
jurídicas necessárias juntamente com as garantias das ordens política,
econômica, cultural, etc. oferecendo uma perspectiva centrada nos
direitos humanos como processos de luta por condições de vida digna.
Serão abordados alguns desafios contemporâneos com base na
perspectiva do pensamento crítico em direitos humanos, confrontando
com o pensamento liberal dos direitos humanos e com a relação entre
os direitos humanos e o capitalismo; assim como as discussões sobre
os direitos humanos nos processos pós coloniais.

Por último, serão oferecidas orientações metodológicas para a análise
dos processos históricos de construção de direitos, e será
proporcionado espaço para aplicar tais análises aos campos de estudo
nos quais os participantes do seminário estejam desenvolvendo suas
investigações.
OBJETIVOS DA DISCIPLINA:
Geral: Oferecer um espaço de reflexão e debate sobre os desafios que
apresentam os direitos humanos a partir de uma perspectiva crítica.
Específicos:
 Gerar um espaço reflexivo sobre os direitos humanos tal qual
foram concebidos pela teoria tradicional.
 Oferecer um marco de compreensão dos direitos humanos a partir
de um enfoque crítico.
 Disponibilizar um espaço de reflexão e debate sobre os processos
que subjazem os temas de pesquisa escolhidos pelos/as
participantes, oferecendo assim uma maior compreensão das
dimensões que compõem ditos campos de pesquisa.
DATAS E HORÁRIOS: quartas-feiras, das 9:00 às 12:20h
PROGRAMA
Sessões introdutórias (1, 2, 3)
Sessão 1: Apresentação da matéria e dos temas de pesquisa; acordar
termos básicos de trabalho.
Sessão 2: Definindo o campo para o debate: o que entendemos por
pensamento crítico?
Sessão 3: Crítica de pensamento crítico

Aproximação a alguns desenvolvimentos do pensamento crítico em
direitos humanos (4, 5, 6, 7)
Sessão 4: Aproximação ao pensamento de Franz Hinkelammert
Sessão 5: Aproximação ao pensamento de Boaventura de Sousa Santos
Sessão 6: Aproximação ao pensamento de Helio Gallardo
Sessão 7: Aproximação ao pensamento de Joaquín Herrera Flores
Alguns debates relevantes a partir do pensamento crítico em
direitos humanos (8, 9, 10, 11)
Sessão 8: Confrontando o pensamento liberal dos direitos humanos
Sessão 9: Capitalismo e direitos humanos
Sessão 10: Universalismo dos direitos humanos vs. Multiculturalidade.
Sessão 11: Direitos Humanos e Pensamento Descolonial
Análise complexa/ relacional e direitos humanos (12, 13, 14, 15)
Sessão 12: Ferramentas metodológicas para a análise crítica dos
direitos humanos: o diamante ético
Sessão 13: Análise dos processos sociais que subjazem os temas de
pesquisa escolhidos pelos participantes
Sessão 14: Análise dos processos sociais que subjazem os temas de
pesquisa escolhidos pelos participantes
Sessão 15: Análise dos processos sociais que subjazem os temas de
pesquisa escolhidos pelos participantes
Sessão 16: Sessão de avaliação e encerramento.

METODOLOGIA
A disciplina será desenvolvida a partir da leitura prévia de textos para
posterior discussão e debate em aula. Além dos textos, serão utilizados
filmes e documentários.
AVALIAÇÃO
Participação nas aulas: 20% da avaliação final; com base em critérios de
pertinência, manejo teórico, sentido crítico e capacidade de análise
contextualizada na realidade social do país.
Apresentação de trabalho prévio por escrito: 20% da avaliação final.
Apresentação oral do trabalho: 20% da avaliação final.
Trabalho final: 40% da avaliação final.
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