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Ementa: esta oferta do seminário avançado em ciência política terá por objetivo apresentar aos
alunos as principais abordagens teóricas acerca da nação e dos nacionalismos nas últimas
décadas. Ainda que haja um reconhecimento geral de que as identidades nacionais e os
movimentos nacionalistas são fenômenos cruciais dos últimos dois séculos, cobrando particular
importância na contemporaneidade, também é amplamente reconhecido que a ciência e a teoria
políticas por muito tempo deixaram essas temáticas à margem. Contudo, desde a década de 1970,
vem florescendo uma importante bibliografia especializada que trouxe significativos ganhos
analíticos, contribuindo para aprofundar o conhecimento sobre as origens, formação e
transformação das nações, bem como dos nacionalismos. Esta disciplina procurará fornecer um
panorâma das principais leituras, em especial do debate que se deu no contexto inglês, entre os
anos 1970 e 1980, aportando também algumas contribuições posteriores, pensadas desde o
chamado “sul global”. Dado o perfil da disciplina, de escopo teórico, a escolha dos textos priorizou
não estudos empíricos sobre processos nacionais particulares, mas obras que se voltem, ainda
que apoiadas em casos específicos, prioritariamente para o debate teórico-conceitual sobre a
nação e o nacionalismo.

métodos avaliativos: apresentação de seminários e entrega de um trabalho monográfico ao final.

Bibliografia básica:

Anderson, B. 1993. Comunidades Imaginadas. Lisboa: Edições 70.

Balibar, E. e Wallerstein, I. 1991. Raza, Nación y Clase. Madri: Instituto de Estudios Políticos Para
América Latina.

Balakrishnam, G. 2000. Um Mapa da Questão Nacional. Rio de Janeiro: Contraponto.

Chatergee, P. 1993. The Nation and It’s Fragments: colonial and post-colonial histories. Princeton:
Princeton University Press.

Gelner, Ernest. 2008. Nations and nationalism. Ithaca: Cornwell University Press.

Hobsbawm, E. J. 1990. Nações e Nacionalismos desde 1780. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Nairne, T. 1981. The Break-Up Of Britain. Londres: Verso Books.

Smith, Anthony D.2013. Nationalism and Modernism. Londres/Nova Iorque: Routhledge.


