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APRESENTAÇÃO 

Muito se tem falado e escrito sobre “globalização” desde os anos de 1990. A literatura 
hoje é inesgotável. Se se lhe agregam as múltiplas formas de uso do termo na mídia e 
na linguagem corrente mundo afora, torna-se aparentemente impossível recolher a 
multiplicidade resultante num discurso coerente. Além das nuanças de sentido, há o 
inevitável destino dos termos-conceitos que descortinam dimensões novas da 
realidade histórico-social ou as inventam a partir de projetos confessos ou não de 
“mudar o mundo” e que ganham – por várias razões e caminhos – adesão ou força.  

De um lado, a tensão entre o registro descritivo e o normativo é irresolvível no caso 
desses termos: a despeito de pretenderem dizer o que e como o mundo é, não 
conseguem ocultar por muito tempo os projetos que viabilizam ou que contestam. 
Usá-los é reafirmar o que deve ser, é reiterar que as coisas são assim mesmo. Por isso, 
a proliferação de intervenções para retificar, ampliar ou negar esses significantes é 
indicativa de um mal-estar em sua função-pretensão denotativa, descritiva, e de uma 
disputa pela estabilização do fluxo de significações que a disseminação do termo 
desencadeia e mesmo preside.  

De outro lado, a vigência e atração do termo, muito além de suas condições originárias 
de utilização, não guarda um sentido comum, um núcleo duro, que se preservaria para 
além de sua difusão e sua errância. O preço da generalização, do uso “indiscriminado”, 
ou da hegemonização, de um sentido particular, adquirindo ares de sentido 
aparentemente universal, é o esvaziamento de sentido do termo.  

Disseminação, hegemonização e esvaziamento são, neste sentido, homólogos. Termos 
ou discursos aderidos ou aquiescidos por todos são significantes vazios. Mas se essas 
três condições permitem que um termo-conceito comande uma mirada sobre a vida 
(social) e o mundo – (quase) todos se reconhecendo, de algum modo, nele – de outro 
lado, o único “núcleo duro” que permanece irredutível é a particularidade de onde 
procede e onde se ancora o termo hegemônico/disseminado. Esse “núcleo duro” que 
se torna invisível quanto mais ampla é a disseminação e hegemonia comandada por 
ele, não só pode ser como eventualmente é identificado de novo e contestado, pois a 
invisibilização de seu caráter/conteúdo particular se erige sobre atos de exclusão que 
demarcam a heterogeneidade última, inassimilável, inegociável, sobre a qual se 
constitui sua identidade. Uma “reativação das origens” (que nunca é um início 
absoluto, um grau zero) que pode advir de uma crise, ou da emergência de um 
competidor, expõe a historicidade e a contingência da objetividade descrita/produzida 
pelo(s) significante(s) vazio(s) – pois toda ordem social articula mais de um deles. 



Através dessa exposição, dessa publicização, novos projetos se colocam, disputando o 
lugar do vazio, o lugar da ordem, o lugar da realidade, o lugar do universal. 

“A globalização” foi associada inicialmente a um discurso autoimposto em nome de 
uma inelutabilidade que prometia um novo mundo de conexão, liberdade e 
prosperidade, embora se revelasse altamente seletiva em seus benefícios e intolerante 
em sua resposta aos céticos e aos “incapazes” de ajustar-se a ela. Houve quem falasse 
em juggernaut, uma figura da cultura religiosa indiana livremente traduzível como 
uma “força destruidora irresistível”. Em face de sua defesa articulada à emergência do 
neoliberalismo (com seu maníaco economicismo), a globalização parecia só falar de 
economia e tudo reduzir à economia. Seria sinônimo de capitalismo, de livre mercado, 
de liberdade do capital, de bem-estar dos empreendedores, de tecnologia a serviço da 
superexploração da natureza. 

Após a perplexidade dos primeiros anos, intensificada pela simultaneidade com a 
derrocada do socialismo real e a crise do modelo estatal-desenvolvimentista em vários 
países periféricos e do welfare state no capitalismo avançado, diversas formas de 
recepção e redescrição da globalização foram aos poucos se dando e encontrando 
plausibilidade na paulatina percepção do impacto negativo do receituário globalizante 
(privatizações, desregulamentação, terceirização, outsourcing, etc.) para os pobres de 
sempre e os novos desqualificados ou derrotados pelo discurso hegemônico. Da 
terceira via aos movimentos anti-globalização, no campo da política, e da globalização 
como conceito monoliticamente atrelado à ideologia vitoriosa no nível macropolítico a 
partir de fins dos anos de 1980, foi-se ampliando o leque de acepções e “programas” 
alternativos, visando domar, humanizar ou refazer a dinâmica da globalização, 
inclusive no campo acadêmico. De meados dos anos de 1990 vai emergindo um misto 
de ampla convergência em torno da objetividade do conceito e de multiplicação dos 
projetos em disputa pelo controle desta objetividade. Passou-se a falar de globalização 
política, cultural, econômica; de globalização neoliberal versus “outro mundo 
possível”; de uma indissociabilidade entre os vetores globalizantes e localizantes (do 
“pensar global, agir local” ao “glocal”). Difundiu-se uma terminologia que demarcava 
de há muito uma espécie de território geocultural concorrente: a “mundialização” 
franco-latina. Ganhou também espaço um discurso ideologicamente marcado pelo 
signo do enfrentamento da “globalização” anglo-euro-americana: o discurso do 
Império. Investiu-se em formas de mobilização coletiva que anunciassem uma 
alternativa à “globalização neoliberal”, um “outro mundo possível”. 

Passadas mais de duas décadas de discurso globalista e suas vertentes, alternativas e 
oposicionistas, é curioso perceber como é, comparativamente, escassa a reflexão e 
produção brasileira a respeito dessa complexa e multidimensional agenda. Uma 
consulta às publicações realizadas por editoras nacionais revela uma pesada 
dependência de traduções de obras produzidas em outros contextos e uma profusão 
de menções sem elaboração detida sobre a questão. Alguns poucos autores se 
notabilizaram por produzir conhecimento sistematizado, como Octavio Ianni, Renato 
Ortiz, José Luiz Fiori ou Gilberto Dupas. É uma produção que tende, ademais, a 
diminuir com o tempo. Estaria o conceito sofrendo o desgaste da superexploração que 
as modas intelectuais produzem e quem sabe teria esgotado sua força explicativa? 
Dada a reiteração terminológica e de certos gestos interpretativos, será que tudo de 
relevante já teria sido dito a respeito? Quem sabe, ante as crises financeiras e a 



insegurança geopolítica recente, estaria vindicada a tradição nacionalista – e seu 
rebatimento metodológico nas ciências sociais brasileiras – que reclamou sempre de 
não se abrir mão dos interesses e do projeto nacional como contrapeso do 
cosmopolitismo superficial das elites econômicas e intelectuais?  

Não é este o lugar para demonstrar o quanto estas impressões são enganosas. Uma 
das hipóteses que este curso pretenderá explorar é a de que essas aparências 
certamente enganam e que agora, sim, é que a distância epistêmica e cronológica que 
vamos adquirindo em relação aos albores do debate nos permite escrutinizar com 
maior rigor e minudência as muitas teses, programas e propostas metodológicas 
elaboradas neste período. Recusar-se a entregar “globalização” à efemeridade precoce 
e interrogar a suficiência da revanche nacionalista, comunitarista ou localista parece-
me ainda um gesto necessário – ainda que sua produtividade deva ser demonstrada e 
não pressuposta. 

De qualquer forma, não trataremos de globalização-em-geral. Esta disciplina focalizará 
no trinômio globalização-identidade-política como forma de explorar as questões 
acima introduzidas. Da problematização do processo de construção da hegemonia do 
conceito ou de seu uso generalizado à interrogação sobre sua pertinência atual, 
passando pelo questionamento de como, quem e o quê o recorte proposto dá a 
(entre)ver, propomos uma interrogação focada no caráter político do amplo contexto 
que liga o epistêmico ao empírico social-histórico e na produtividade de explorar o 
conceito de identidade num duplo sentido, filosófico e sócio-antropológico. 
“Globalização” como contexto de um processo de construção política do real, 
“identidade” como lugar em que se disputa o sentido e se nomeia posições em jogo 
naquele processo – estes dois termos, informados e investidos o tempo inteiro pelo de 
“política” –, é o que oferecemos na discussão a ser travada ao longo da disciplina como 
forma de demonstrar a relevância de não simplesmente reter, mas especialmente 
aprofundar e escrutinizar criticamente o debate sobre o que estaria acontecendo em 
nosso tempo, definindo as linhas de força do atual e as tendências do futuro. 

Não se encontrará aqui uma “introdução à globalização”, nem um tratamento 
estritamente disciplinar – quer sociológico, politológico ou de relações internacionais – 
dos termos-chave nomeados acima. E embora o registro em que colocaremos a 
discussão seja teórico, entendemos que é especiosa, mesmo em bases heurísticas, 
uma “sanitização” das referências empíricas. Assim, a proposta é se perceber não só os 
lugares explícitos que definem as problematizações feitas pelos vários autores, mas 
também as referências “factuais” implícitas ao estilo conceitual e analítico utilizado 
por tantos outros. Por fim, entendemos ser pertinente devolver, por assim dizer, o 
teórico e o empírico tratado conceitualmente, localizados nos textos propostos para 
leitura, ao terreno da observação, por meio da visada de estudos de caso. Lugar por 
excelência da “dialética” entre teórico e empírico, entre particular e universal, o 
método do estudo de caso nos parece crucial para evitar-se o teoricismo e o 
empirismo ingênuos (ou maldosos!) que supõem e propõem uma objetividade 
autoevidente, seja ao filtro do conceito, seja à luz da observação. Portanto, ao longo 
de um percurso onde passamos paulatinamente do foco epistêmico à exploração de 
lugares identitários em que se jogam fluxos e vetores globalizantes/glocalizantes, 
chegaremos à última etapa, em que os estudos de caso farão um movimento no qual o 
empírico e o conceitual se articulam. 



  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Ao final do curso os estudantes deverão ser capazes de 

 Rastrear um conjunto de intervenções intelectuais recentes sobre a relação entre 
globalização e identidade a partir de uma ótica política, como forma de acesso ao 
amplo e complexo debate sobre a globalização na contemporaneidade. 

 Revisitar criticamente algun momentos – cronológica e espacialmente marcados – 
do debate para avaliar a pertinência e potência explicativa desses conceitos, assim 
relacionados. 

 Explorar tematicamente algumas expressões identitárias de forte ressonância 
global – etnicidade, ambientalismo, cultura, gênero e religião – a partir de 
elementos analíticos e empíricos.  

 Realizar um exercício de “aplicação” entre teoria e empiria, por meio da 
construção de estudos de caso pelos alunos. 

FORMATO E CONDUÇÃO DO CURSO 

A disciplina terá dois momentos principais: um conjunto de sessões que mergulharão 
em um recorte da literatura sobre globalização, identidade e política, e um bloco de 
apresentações de estudos de caso que buscarão fazer um diálogo entre formas de 
identificação e dinâmicas globalizantes/glocalizantes. A produção discente será 
concentrada durante a realização do curso, não estando prevista qualquer atividade 
após a conclusão do mesmo (por exemplo, sob a forma de ensaios submetidos 
posteriormente ao término das sessões). 

Será utilizada uma ferramenta eletrônica, uma página wiki, para funcionar como 
repositório, lócus de comunicação e plataforma de avaliação. A ferramenta estará 
disponível gratuitamente na página Wikispaces e à medida que os alunos forem se 
matriculando na disciplina pedimos que enviem seus emails para o professor 
(jaburity@gmail.com) de modo a serem convidados a acessar a wiki. Treinamento será 
oferecido para acesso e utilização da página wiki, que serão obrigatórios para todos os 
participantes do curso. As leituras estarão ali disponibilizadas, além de recursos para 
interação com outros participantes e upload de contribuições e tarefas. 

A dinâmica das sessões será a seguinte: 

1. As três primeiras sessões serão conduzidas pelo professor da disciplina. Cada 
aluno(a) deverá postar, no entanto, após cada uma delas (em até 48h), uma 
contribuição no blog da disciplina e um comentário a qualquer contribuição de 
outro(a) colega (em até 4 dias após a sessão). 

2. A partir da quarta sessão, duplas de alunos(as), voluntariamente, farão uma 
apresentação de 40 minutos a partir das leituras obrigatórias e pelo menos uma 
das leituras recomendadas, a qual será antecedida (e, se necessário, seguida) por 
uma intervenção do professor da disciplina, no sentido de destacar os pontos mais 
importantes a serem retidos do tema e das leituras propostas. Após a intervenção 
do professor, os alunos proporão duas questões para aprofundamento da 
discussão, que poderão ou não ser acrescidas de mais uma por parte do professor. 
Estas questões serão discutidas em pequenos grupos e em seguida relatadas em 
plenário.  
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3. Haverá uma diversidade de atividades em sala de aula, envolvendo discussões em 
grupo, intervenções pontuais de alunos solicitadas pelo professor, discussão de 
conteúdos do blog, apresentações de leituras ou de diferentes momentos de 
produção do estudo de caso. A avaliação será processual e incluirá os diferentes 
momentos da realização do curso. 

4. Paralelamente a todas as sessões, a partir da quarta, será oferecida orientação à 
elaboração do estudo de caso (ver Avaliação, abaixo) e serão solicitadas 
apresentações parciais sobre etapas de seu desenvolvimento. As sessões 11 a 14 
estarão reservadas para a apresentação dos estudos de caso.  

5. Na última sessão, o professor fará um balanço analítico do percurso trilhado e será 
realizada uma avaliação pelos alunos da experiência e de seu próprio aprendizado. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação da disciplina se comporá de três elementos: participação (15%), submissão 
de resenhas críticas (30%) e elaboração e apresentação de um estudo de caso (55%). 

(a) A participação de cada aluno(a) em sala de aula, medida em termos de sua 
contribuição para as discussões;  do cumprimento de responsabilidades assumidas ou 
acordadas entre si e o professor; do acesso e utilização das ferramentas de 
aprendizagem disponibilizadas através da wiki da disciplina; e da pertinência de suas 
contribuições (demonstração de haver feito as leituras; expressão de dúvidas e 
dificuldades de compreensão genuínas; aporte de insights e interpretações 
elucidativos ao grupo como um todo). A aferição da realização da leitura e do nível de 
compreensão será feita por meio desses indicadores. Será conferido um peso de 15% a 
este componente da avaliação; 

b) Para cada uma das três primeiras sessões da disciplina, os alunos prepararão uma 
resenha crítica e comparativa de dois dos textos obrigatórios indicados (ao modo de 
um miniensaio bibliográfico), sendo facultada a inclusão de um dos recomendados. 
Cada resenha deverá ter entre 1500 e 2000 palavras e apresentar as seguintes partes: 
(i) síntese da principal tese ou argumento de cada texto escolhido, (ii) comparação 
com o(os) outro(s) incluídos e (iii) apreciação crítica sobre a contribuição que os textos 
dão para a abordagem do tema central da sessão. É facultada a utilização de 
publicações que comentem ou analisem os textos selecionados, mas a terceira parte 
da resenha deve deixar clara a posição pessoal do(a) aluno(a) a respeito.  

Na folha de rosto das resenhas deverá constar, além do título e do nome do(a) 
aluno(a), a referência bibliográfica completa dos textos escolhidos e a contagem final 
de palavras, sem a folha de rosto (acessível na barra inferior da janela de exibição dos 
processadores de texto, ou no recurso de contagem de palavras, cuja localização varia 
bastante de uma versão para outra de softwares).  

As resenhas deverão ser postadas, como arquivos anexados, na wiki da disciplina até a 
data da 6ª sessão. As resenhas não devem ser simplesmente copiadas para o ambiente 
do blog da wiki page e não serão recebidas pelo professor por email, a não ser por 
motivos técnicos comprovados de problemas com o ambiente da Wikispaces. Após sua 
submissão as resenhas estarão acessíveis a todos participantes do curso, que poderão 
postar comentários, se o desejarem, mas não poderão mais ser alteradas. Os 
comentários não afetarão a avaliação pelo professor, apenas permitem feedback 
imediato aos autores.  



Após o prazo de submissão, as resenhas ainda poderão ser postadas até a última 
sessão do curso (22/12/14), mas para cada semana de atraso será deduzido 5% da 
nota máxima possível. A cada resenha será atribuída uma nota de 0 a 10. O conjunto 
das resenhas representará 30% da avaliação final. 

c) O terceiro componente de avaliação terá a forma de um estudo de caso a ser 
elaborado por duplas de alunos(as). O estudo de caso será produzido a partir da 
identificação de um acontecimento, movimento, instituição ou rede translocal através 
do(a) qual se explicite a relação entre globalização, identidade e política. O caso deverá 
ser construído em torno de uma problematização a ser proposta pela dupla (ver 
próximo parágrafo) e envolver uma minipesquisa de fontes factuais/documentais 
online e/ou bibliográficas, sendo recomendada sempre que possível explorar ao 
máximo a literatura disponibilizada neste programa da disciplina (com o fim de facilitar 
a pesquisa, em razão do pouco tempo disponível para a mesma). 

A definição do caso deverá ser formalizada junto ao professor, por email, até o dia 
13/10/14, data da quarta sessão do curso. Para tanto, os proponentes deverão 
identificar o caso e explicarem, em um máximo de 250 palavras, como veem a relação 
entre globalização, identidade e política no caso escolhido. Não é necessário ainda dar 
título ao estudo. O professor se reserva a possibilidade de sugerir ajustes à proposta 
ou mesmo a substituição do caso, caso a explicação oferecida pelos proponentes não 
seja consistente o bastante.  

A construção do estudo será compartilhada e discutida com o professor e o restante 
da turma em vários momentos ao longo da disciplina, culminando em uma 
apresentação oral do estudo de caso. Serão fornecidas literatura e instruções básicas 
sobre estudos de caso, de caráter metodológico. 

O estudo de caso deverá ser, em duas versões: a primeira, para apresentação e 
discussão orais em sala de aula, e a segunda, como oportunidade de revisão do 
material apresentado em função das discussões realizadas em sala. O arquivo, nos dois 
casos, deverá vir em formato Powerpoint ou PDF, e ser postado na página wiki do 
curso, na seção “Estudos de Caso”. Deverá ser claramente indicado, no slide inicial, a 
qual das duas versões o arquivo se refere.  

Serão atribuídas notas de 0 a 5, respectivamente, para a apresentação oral e para o 
arquivo da segunda versão. A soma destas notas será então ponderada pelo peso de 
55% da nota final. Os alunos podem decidir não submeterem uma revisão do arquivo 
original da apresentação, o que deverá ser expressamente comunicado dentro do 
mesmo prazo ao professor, por email. Neste caso, a nota da apresentação será 
atribuída de 0 a 10. 

As datas-limite para submissão dos arquivos são: (i) para a apresentação oral: para 
garantir equidade, todas as apresentações deverão ser postadas, independente de sua 
ordem de apresentação, até 0h00 do dia 1/12/14; (ii) para o arquivo com a revisão da 
apresentação, uma semana a partir da data da apresentação oral.  

No caso de atraso na submissão da primeira verão do estudo de caso, será deduzido o 
percentual de 5% da nota por dia de atraso. No caso de atraso na submissão da 
segunda versão do estudo de caso, será deduzido o percentual de 5% por semana de 



atraso, até o dia 22/12/14. Após esta data, nenhuma submissão será considerada para 
efeito de avaliação. 

Em razão da maior complexidade da elaboração e apresentação do estudo de caso, 
instruções detalhadas serão fornecidas separadamente, na página wiki do curso, e 
discutidas em sala de aula, já a partir da segunda sessão. Pelo menos 15 minutos de 
cada sessão serão reservados a partir de então com o fim de subsidiar e monitorar o 
desenvolvimento do estudo de caso.  

NOTA IMPORTANTE:  

Dependendo do número de apresentações orais, em decorrência do número de alunos 
matriculados, poderá haver menos de 4 sessões de apresentação, o que implicará na 
conclusão da disciplina antes da data prevista. Esta informação já será de 
conhecimento de todos(as) em seguida à formação das duplas. 

CRONOGRAMA 

1. Seminários 

Número e título da sessão Data 

1. Apresentação do curso e primeira temática (O nexo global/local, 
globalização e identidade: projetos em disputa, saberes multi-localizados) 

15/9/14 

2. Globalização e política: mapeando questões e abordagens 29/9/14 

3. Globalização e identidade: mapeando questões e abordagens 6/10/14 

4. A construção política da identidade cultural: atores e intérpretes na 
cena global 

13/10/14 

5. Identidade e os discursos da inclusão e do reconhecimento 20/10/14 

6. Movimentos da identidade: Anti/alterglobalização, Islã, gênero, redes 27/10/14 

7. Globalização, meio-ambiente e cultura 3/11/14 

8. Religião na política global 10/11/14 

9. Religião, diferença e diversidade cultural 17/11/14 

10. Identidade, violência e resistência 24/11/14 

11. Apresentação de estudos de caso 1/12/14 

12. Apresentação de estudos de caso 8/12/14 

13. Apresentação de estudos de caso 15/12/14* 

14. Apresentação de estudos de caso 15/12/14* 

15. Balanço analítico e avaliação do curso 22/12/14 

* Atenção: haverá duas sessões nesta data: pela manhã, de 8 às 12h, e à tarde, de 14 às 18h. 
 

2. Prazos de entrega de atividades e trabalhos 

Atividades e trabalhos Data 

1. Formação da dupla e comunicação do caso a ser estudado 13/10/14 

2. Entrega das resenhas das três primeiras sessões 27/10/14 

3. Submissão da primeira versão do estudo de caso 1/12/14 

4. Apresentação oral do estudo de caso 1-15/12/14* 

5. Última data para submissão da versão revisada do estudo de caso 22/12/14 

* Atenção: Caso o número de trabalhos determine, é possível que haja menos de quatro sessões de 
apresentação. 



DETALHAMENTO DAS LEITURAS INDICADAS, POR SESSÃO  
 
A disciplina oferece um grande número de indicações para leitura e requer dos alunos 
disposição para ler extensivamente em outros idiomas, particularmente o inglês e o 
espanhol, em razão do escopo limitado da produção brasileira (em termos 
comparativos) ou de obras de referência traduzidas ao português. De qualquer forma, 
foi necessário ser bastante seletivo nas indicações, que forma alguma esgotam o 
campo, os autores relevantes e suas contribuições, ou as novas tendências do debate. 
Outro critério que deve ser mantido sempre em mente é o recorte: a relação entre 
globalização, identidade e política. Evitou-se, assim, até onde possível, mapear o 
debate sobre globalização em geral. O juízo quanto ao que entrar e deixar fora, em 
última análise, é de inteira responsabilidade do professor da disciplina e está sujeito à 
avaliação ao final do curso, quanto aos resultados do percurso feito. 

Recomenda-se às pessoas com dificuldades de compreensão em inglês e espanhol a 
utilização do recurso do Google Tradutor, que é gratuito e cada vez mais preciso 
(especialmente se forem utilizados trechos limitados, de cada vez – digamos, em torno 
de três páginas). Naturalmente, não assumimos nenhuma responsabilidade pela 
qualidade da tradução resultante nem pela compreensão dos textos que venha a ser 
feita com base nela. Será bastante apreciado se forem encontradas versões em 
português para qualquer dos textos indicados. Neste caso, a informação deverá ser 
postada na página wiki do curso, para conhecimento de todos(as). 

Para cada sessão, requer-se que os alunos(as) leiam pelo menos 2 (dois) dos textos 
indicados como leituras obrigatórias. No caso dos alunos que farão apresentações em 
duplas, durante as sessões 4 a 10, requer-se que todas as leituras obrigatórias e pelo 
menos uma das recomendadas sejam realizadas. 

Nas referências a seguir, informamos que grande parte dos textos estará disponível em 
formato PDF na wiki do curso, separadas em duas pastas, Leituras Obrigatórias e 
Leituras Recomendadas, e identificadas pelo sobrenome do(s) autor(es) e título do 
artigo/capítulo/seção. Em alguns casos, o PDF inclui toda a obra referida; onde isto 
ocorrer, apenas as páginas indicadas é que devem ser lidas. Quando não houver 
disponibilidade em PDF, utilizaremos materiais acessíveis pelo Google Livros, o que  
será indicado pela marcação “[GL]”.  

A disponibilização desses materiais se dá para uso exclusivo da disciplina, como 
recurso pedagógico, não sendo admitida sua disseminação para qualquer outro fim. 
Alertam-se os(as) usuários(as) para as consequências de infringirem a legislação 
vigente sobre propriedade intelectual. 

Nada impede que as pessoas busquem em bibliotecas a versão impressa dos textos. 
Não serão fornecidas fotocópias dos textos. Para utilização em sala de aula, fica 
facultado o uso de versões eletrônicas (acessadas via tablets, laptops ou celulares) ou 
impressas dos materiais. 
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García Canclini, Néstor (2003) “A globalização: objeto cultural não-identificado”, in A Globalização 
Imaginada. São Paulo: Iluminuras, pp. 41-68 [GL] 
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Holton, Robert J. (2005) “When Did Globalization Begin?”, Making Globalization. Basingstoke/New York: 
Plagrave Macmillan, pp. 28-54 

Kinnvall, Catarina (2006) “Globalization and destabilization: approaching (in)security”, in Globalization 
and Religious Nationalism in India: the Search for Ontological Security. Abingdon; New York: Routledge, 
pp. 11-35  

Henry, Clement Moore; Springboard, Robert (2010) “The globalization dialectic”, in Globalization and 
the Politics of Development in the Middle East. 2nd ed. New York: Cambridge University, pp. 1-19 

Srnicek, Nick (2010) Conflict Networks: Collapsing the Global into the Local, Journal of Critical 
Globalisation Studies, [Online], 2: 30-64. Disponível em 
http://criticalglobalisation.com/Issue2/30_64_CONFLICT_NETWORKS_JCGS2.pdf 

 

2. Globalização e política: mapeando questões e abordagens 

 

Obrigatória: 
Haynes, Jeff (2003) Tracing connections between comparative politics and globalisation, Third World 
Quarterly, 24(6): 1029-1047 

Ortiz, Renato (2006) “A redefinição do público, entre o nacional e o transnacional”, in Mundialização: 
saberes e crenças. São Paulo: Brasiliense, pp. 77-106 

Marchetti, Raffaele (2009) Mapping Alternative Models of Global Politics, International Studies Review, 
11: 133-156 
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introduction to international relations. 6th ed. Oxford: Oxford University, pp. 1-31 [GL] 

Recomendada: 
Mignolo, Walter; Tlostanova, Madina (2007) “The Logic of Coloniality and the Limits of Postcoloniality”, 
in Krishnaswami, Revathi; Hawley, John C. (eds) The Postcolonial and the Global. Minneapolis/London: 
University of Minnesota, pp. 109-123 

Paula Jr., Josias de (2005) Discursos Libertários: Entre a “Inclusão” e “Um Novo Mundo Possível”, Política 
& Trabalho, 23: 49-64  
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Ritzer, George (2011) “Global Political Structures and Processes”, in Globalization: the essentials. 
Chichester: Wiley-Blackwell, pp. 106-132 
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3. Globalização e identidade: mapeando questões e abordagens 
 

Obrigatória: 
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nd
 ed revised and updated. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, pp. 
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35-63 

Recomendada: 
Burity, Joanildo (2001) “Globalização e identidade: desafios do multiculturalismo”, in Costa Sobrinho, 
Pedro Vicente; Gico, Vânia; Spinelli, Antonio (orgs.) As Ciências Sociais: desafios do milênio. Natal: 
Edufrn/PPGCS, pp. 156-173  
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Globalization East and West. London: Sage, pp. 67-81 

4. A construção política da identidade cultural: atores e intérpretes na cena global 
 

Obrigatória: 
Huntington, Samuel P.  (1996) The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: 
Simon & Schuster, pp. 125-65 

Agier, Michel (2001) Distúrbios identitários em tempos de globalização, Mana 7(2):7-33 (W) 

Ortiz, Renato (2000) Mundialização e Cultura. São Paulo: Brasiliense, pp. 13-70 

Skalli, Loubna H. (2006) “Global and Local Dimensions of Culture(s)”, in Through a Local Prism: Gender, 
Globalization and Identity in Moroccan Women’s Magazines. Lanham: Lexington Books, pp. 19-50 

Recomendada: 

Jusdanis, Gregory (1996) Culture, Culture Everywhere: The Swell of Globalization Theory, Diaspora: A 
Journal of Transnational Studies, 5(1): 141-161 

Castro-Gómez, Santiago; Mendieta, Eduardo (1998) “Introducción: La translocalización discursiva de 
"Latinoamérica" en tiempos de la globalización”, in Santiago Castro-Gómez y Eduardo Mendieta (Eds.) 
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5. Identidade e os discursos da inclusão e do reconhecimento 
 

Obrigatória: 
Fraser, Nancy (2002) A justiça social na globalização: Redistribuição, reconhecimento e participação, 
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6. Globalização, ambientalismo e cultura 
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Eschler, Catherine (2011) “(Anti-)Globalization and resistance identities”, in Elliott, Anthony (ed.) The 
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Organizações Não-Governamentais e Redes na Amazônia. Tese de doutorado em Relações 
Internacionais e Desenvolvimento Regional. Brasília: UnB, pp. 42-60 

7. Movimentos da identidade: Antiglobalização, alterglobalização 
 

Obrigatória: 
Derrida, Jacques (2003) “Deconstructing Terrorism”, in Borradori, Giovanna (ed) Philosophy in a Time of 
Terror: Dialogues with Jurgen Habermas and Jacques Derrida. Chicago/London: University of Chicago, 
pp. 137-172 



Escobar, Arturo (2004) Beyond the Third World: imperial globality, global coloniality and anti-
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Gledhill, John (2007) “Hegemonic, Subaltern and Anthropological Cosmopolitics”, in Theodossopoulos, 
Dimitrios; Kirtsoglou, Elizabeth (eds.) United in Discontent: Local Responses to Cosmopolitanism and 
Globalization. New York: Berghahn Books, pp. 149-167 
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Globalization. Berkeley: University of California, pp. 145-184 
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Burity, Joanildo A. (2010) Alter-globalist Latin American Religious Responses to Economic Globalization. 
Journal of Globalization for the Common Good, 8: 1-19 

8. Religião na política global 
 

Obrigatória: 
Berger, Peter (2004) Globalización y religión, Iglesia Viva, [Online], 218: 63-71. Disponível em 
http://www.iglesiaviva.org/218/218-31-DEBATE.pdf  

Casanova, José (2007) “Rethinking Secularization: A Global Comparative Perspective”, in Beyer, Peter; 
Beaman, Lori G. (eds) Religion, Globalization and Culture. Leiden/Boston: Brill, pp. 101-20  

Fitzgerald, Timothy (2011) “A Summary of the Argument”, Religion and Politics in International 
Relations: The Modern Myth. London: Continuum, pp. 78-104 

Burity, Joanildo (2013) “Entrepreneurial Spirituality and Ecumenical Alterglobalism: Two Religious 
Responses to Global Neoliberalism”, in Martikainen, Tuomas; Gauthier, François (eds.) Religion in the 
Neoliberal Age: Political Economy and Modes of Governance. Farnham: Ashgate, pp. 21-36 

Recomendada: 
Ortiz, Renato (2006) “Religião e globalização”, in Mundialização: saberes e crenças. São Paulo: 
Brasiliense, pp. 107-137 

Beyer, Peter (2007) “Globalization and the Institutional Modeling of Religions”, in Beyer, Peter; Beaman, 
Lori G. (eds) Religion, Globalization and Culture. Leiden/Boston: Brill, pp. 167-86 

Andrade, Paulo Fernando Carneiro de (2009) O Cristianismo diante dos desafios da globalização 
econômica e cultural, Horizonte, 7(15): 110-121 

De Vries, Hent (2009) Global Religion and the Post-Secular Challenge: Habermas’s Recent Writings and 
the Case for Deep Pragmatism. Disponível em 
http://www.brown.edu/Departments/Humanities_Center/events/documents/deVriesGlobalReligion.pd
f. Acesso em 23/1/14 

9. Religião, diferença e pluralidade cultural 
 

Obrigatória: 
Mattos, Izabel Missagia de (2008) “Etnicidade, religião e multiculturalismo”, in Moreira, Alberto da Silva; 
Oliveira, Irene Dias de (orgs.) O Futuro da Religião na Sociedade Global: uma perspectiva multicultural 
(Anais do Congresso Internacional em Ciências da Religião 2007). Goiânia: PUC, pp. 48-64 
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Lechner, Frank J.; Boli, John (2009) World Culture: origins and consequences. Malden/Oxford/Victoria: 
Blackwell, pp. 173-214 

Velho, Otávio (2009) “Misionization in the Postcolonial World. A View from Brazil and Elsewhere”, in 
Csordas, Thomas J. (ed) Transnational Transcendence: Essays on Religion and Globalization. Berkeley: 
University of California, pp. 31-54 

Mandaville, Peter (2009) “How do religious beliefs affect politics?”, in Edkins, Jenny; Zehfuss, Maja (eds.) 
Global Politics: A new introduction. London and New York: Routledge, pp. 97-122 
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Family and Ethnicity”, in Muslim Politics. Princeton/Chichester: Princeton University, pp. 80-107 

Berger, Peter L. (2003) “Introduction: the cultural dynamics of globalization”, in Berger, Peter L.; 
Huntington, Samuel P. (eds.) Many Globalizations: Cultural Diversity in the Contemporary World. New 
York: Oxford University, pp. 1-16 

Brown, Wendy (2006) “Subjects of Tolerance: Why We Are Civilized and They Are the Barbarians”, in 
Regulating Aversion: Tolerance in the Age of Identity and Empire. Princeton/Oxford: Princeton 
University, pp. 149-75 

Micklethwait, John; Woolbridge, Adrian (2009) “The Culture Wars Go Global”, in God is Back: How the 
Global Revival of Faith is Changing the World. New York: Penguin, pp. 322-351 

 

10. Identidade, violência e resistência 
 

Obrigatória: 
Tohidi, Nayereh; Bayes, Jane H. (2001) “Women Redefining Modernity and Religion in the Globalized 
Context”, in Tohidi, Nayereh; Bayes, Jane H. (eds) Globalization, Gender and Religion. The Politics of 
Women’s Rights in Catholic and Muslim Contexts. New York/Basingstoke: Palgrave, pp. 17-60 

Brown, Wendy (2006) “Tolerance as/in Civilizational Discourse”, in Regulating Aversion: Tolerance in the 
Age of Identity and Empire. Princeton/Oxford: Princeton University, pp. 176-205 

Appleby, R. Scott (2008) “Building Sustainable Peace: The Roles of Local and Transnational Religious 
Actors”, in Banchoff, Thomas (ed.) Religious Pluralism, Globalization and World Politics. Oxford/New 
York: Oxford University, pp. 125-154 

Moreira, Alberto da Silva (2014) Religião politizada contra violência institucionalizada: Teologia da 
Libertação no imaginário religioso mundial, Horizonte,  12(33): 12-42 
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Lorentzen, Lois Ann (2001) “Who is an Indian? Religion, Globalization and Chiapas”, in Hopkins, Dwight 
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Juergensmeyer, Mark (2003) Terror in the Mind of God: the Global Rise of Religious Violence. 
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11-14. Apresentações dos estudos de caso 
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15. Balanço analítico e avaliação do curso 

Não há leituras indicadas para esta sessão 
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