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The LAI was founded in 1970 as part of a major university reform and creates a comprehensive regional study
research program, which combines six disciplines
within social science and cultural studies:
•
•
•
•
•
•

Cultural and Social Anthropology
History
Literatures and Cultures of Latin America
Economics
Political Science
Sociology

Students not only acquire knowledge of specific disciplines but also learn interdisciplinary research skills in
the areas of Gender Studies and Brazil Research, for
example, as well as develop their regional and intercultural competence. At present, seven professors and
over twenty-five research associates and lecturers work
at the institute and in the research projects in progress at the LAI. The LAI is thus the largest institute for
research on Latin America in Germany and a leading
European institute for Latin American Studies.

O

Instituto de Estudos Latino-Americanos (LAI) da
Freie Universität Berlin é um instituto interdisciplinar integral que reúne seis disciplinas dedicadas ao
ensino e pesquisa sobre a América Latina. Está sediado em
um edifício projetado em estilo Bauhaus na década 1930
pelos arquitetos Max Taut e Franz Hoffmann para abrigar
o instituto previdenciário dos mineiros alemães. O prédio
hoje é tombado pelo patrimônio histórico.
O LAI foi fundado em 1970 no âmbito de uma ampla reforma universitária e concentra seis disciplinas das áreas
das ciências sociais e estudos culturais com foco regional
na América Latina:
• Antropologia Cultural e Social
• História
• Literaturas e Culturas Latino-Americanas
• Economia
• Ciência Política
• Sociologia
Além de conhecimentos próprios a cada uma destas disciplinas, o instituto oferece capacitação para o trabalho
interdisciplinar – por exemplo, com foco no Brasil ou em
estudos de gênero – além da formação em competências
regionais e interculturais. Atualmente, sete professores titulares e mais de 25 professores assistentes e pesquisadores
atuam nas áreas de ensino e nos projetos de investigação
desenvolvidos no instituto. Isso faz do LAI o maior instituto de pesquisas sobre América Latina na Alemanha e um
dos institutos líderes em seu campo no âmbito europeu.

E l I n s t i t u t o d e E s t u d o s L a t i n o- a m e r i c a n o s

T

he Institute for Latin American Studies (LAI) at
Freie Universität Berlin is an interdisciplinary
center that brings together six disciplines in research and teaching on Latin America. It is located at
Breitenbachplatz in a historically significant building
in the Bauhaus style, designed by Max Taut and Franz
Hoffmann in 1929/30 for the Reichsknappschaft insurance company.

Lateinamerika

The institute council is the governing board of the LAI.
It is composed of professors and representatives of
research associates and lecturers, students as well as
other members of staff. This council is elected every
two years.

O LAI é dirigido por um Conselho Deliberativo. Eleito a
cada dois anos, o Conselho é composto pelos professores
titulares e por representantes dos pesquisadores e professores assistentes, dos funcionários e dos estudantes.

The Institute for Latin American Studies
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Area Studies
Since its creation, the LAI has focused on Area Studies.
This emphasis on regional research and comprehensive
knowledge of local, regional, transnational and transcultural relationships is of even greater importance today,
given the extent of globalization processes.

sorships are based both at the interdisciplinary LAI and
in the respective disciplinary institutes of the university’s departments; this structure provides students
with the opportunity to combine Area Studies with
discipline-based degree programs.

The promotion of pure research relies upon collaboration between humanities and social sciences and upon
teamwork with scholars from Latin America. Profound
knowledge of language and empirical fieldwork are crucial. Specialized and interdisciplinary classes make up the
core program of the institute; courses in Brazilian Portuguese and the main indigenous languages also enhance
the study program.

LAI.Alumni

Teaching in the field of Area Studies aims at providing a
twofold qualification: students attain a high level of regional competence as well as specialized knowledge in
their disciplinary fields. These requirements are part of
the Master’s program “Interdisciplinary Latin American
Studies” and the Ph.D. programs at the LAI. The profes-

The LAI.Alumni Club was founded in 2010 to maintain
and strengthen contacts between former students, former and current members of staff, visiting researchers
and friends of the LAI in Germany and Latin America.
The Alumni Club invites people linked to the LAI to
keep in touch with the institute and helps to organize
and support the activities of the LAI. A newsletter keeps
interested parties up-to-date on the club’s activities.
Contact: laialumniclub@lists.fu-berlin.de
For more information
http://www.lai.fu-berlin.de/internationales/Alumni/

Desde sua fundação, o LAI se define como um instituto dedicado aos estudos regionais ou Area Studies. Este ramo
do conhecimento, ao enfatizar o estudo detalhado das relações entre os âmbitos locais e regionais como também
transnacionais e transculturais, vem ganhando crescente
importância diante do aprofundamento dos processos de
globalização.
A cooperação entre os diferentes campos das ciências humanas e sociais e o estreito trabalho conjunto com pesquisadores latino-americanos são vistos como indispensáveis
para garantir a sólida pesquisa de base desenvolvida no
LAI. Igualmente importantes são as pesquisas de campo e
a adequada proficiência linguística. Cursos interdisciplinares formam ao lado de cursos dedicados à transmissão dos
conhecimentos específicos de cada disciplina o currículo
básico ministrado no LAI. Cursos de português na variante
brasileira e cursos de formação em algumas das línguas
indígenas mais faladas na América Latina completam a
oferta didática do LAI.
O ensino no campo dos Area Studies objetiva uma qualificação dupla: por um lado adquire-se pronunciada proficiência
regional; por outro, formação numa disciplina específica.

Este objetivo é buscado tanto no âmbito do programa de
mestrado em Estudos Interdisciplinares Latino-americanos
como no programa de doutorado. A dupla ancoragem das
cátedras, qual seja, no contexto interdisciplinar do LAI e
na estrutura disciplinar de seus respectivos departamentos,
oferecem aos estudantes a possibilidade de interligar cursos de disciplinas específicas com os Area studies.
Associação de ex-alunos do LAI
Com a intenção de manter e fortalecer as relações entre
ex-alunos, funcionários, pesquisadores convidados e amigos do LAI na Alemanha e na América Latina foi fundada
em 2010 a Associação de ex-alunos do LAI. A Associação
oferece aos interessados a possibilidade de manter-se em
contato com o instituto e colaborar com as atividades do
LAI. As atividades desenvolvidas no Instituto são divulgadas regularmente através de um boletim informativo.
Contato: laialumniclub@lists.fu-berlin.de
Mais informações
http://www.lai.fu-berlin.de/internationales/Alumni/

The Institute for Latin American Studies
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International Cooperation
Since its foundation, the Institute for Latin American
Studies has established many national and international contacts and collaborations with prominent scholars, universities and research institutes, enabling regular exchange with regard to research on Latin America.
In recent years, the structured internationalization of
teaching and research and the support of junior researchers have been continuously developed. Currently, the
LAI cooperates with more than fifty universities in Europe, Latin America and North America, thus contributing to the “International Network University” strategy of
Freie Universität Berlin.

(Forum Transregionale Studien, Wissenschaftskolleg
zu Berlin) as well as with the German Institute for International and Security Affairs (Stiftung Wissenschaft
und Politik, SWP). The LAI enjoys long-term, intensive
collaborations with the Ethnological Museum of Berlin
– the museum’s collections from Latin America are of
global significance – and with the Ibero-American Institute (IAI) of the Prussian Cultural Heritage Foundation, which is home to the largest specialist library in Europe on Latin America, Spain and Portugal. The current
directors and members of the Institute’s research staff
work closely on joint research projects and teaching.

Berlin as a research and study location is home to an
impressive range of research institutes specialized in Latin America and other regions of the world. The institute
works with the Latin America Berlin-Brandenburg Research Alliance (Forschungsverbund Lateinamerika Berlin-Brandenburg, ForLaBB), the Center for Area Studies
(CAS) at Freie Universität Berlin and the Transregional
Studies Forum at the Institute for Advanced Study, Berlin

The LAI provides students and visiting scholars with
an intensive study and research environment and discussion space thanks to the diverse range of research
collaborations and projects.
Contact
Dr. Nina Elsemann
nina.elsemann@fu-berlin.de

Desde sua fundação o LAI mantém, através de numerosos
convênios de cooperação e contatos acadêmicos, um contínuo intercâmbio de pesquisas científicas com renomados
cientistas, universidades e instituições de pesquisa internacionais. Nos últimos anos, o instituto vem ampliando, de
forma sistemática, a cooperação internacional no âmbito
do ensino e da pesquisa e a formação de novos pesquisadores. Atualmente o LAI coopera com mais de 50 universidades sediadas na Europa, América Latina e América do
Norte, e contribui deste modo para a consolidação da Freie
Universität Berlin como uma universidade internacional
em rede (International Network University).
A cidade de Berlim dispõe de uma extraordinária diversidade de instituições de pesquisa sobre a América Latina e
outras regiões do mundo. O LAI trabalha em conjunto com
a Associação de Pesquisa sobre América Latina da Região
Berlim-Brandemburgo (ForLaBB), com o Center for Area
Studies (CAS) da Freie Universität Berlin, com o Fórum de
Estudos Transregionais do Colégio de Ciências de Berlim e

coopera ainda com o Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e de Segurança (SWP). Especialmente intensivos
e de longa data são os programas de cooperação com o
Museu Etnológico de Berlim, detentor de um reconhecido acervo sobre América Latina, e com o Instituto IberoAmericano, o qual abriga a maior biblioteca europeia para
América Latina, Espanha e Portugal. As atuais diretoras e
vários funcionários dessas duas instituições trabalham em
estreita colaboração com o LAI no âmbito do ensino e em
projetos de pesquisa conjuntos.
Através desse diversificado espectro de programas de cooperação o LAI oferece a estudantes e pesquisadores visitantes um ambiente de estudos, pesquisa e discussão especialmente estimulante.
Contato
Dr. Nina Elsemann
nina.elsemann@fu-berlin.de

The Institute for Latin American Studies
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II Disciplines

• Cultural and Social Anthropology
• History
• Literatures and Cultures of Latin America
• Economics
• Political Science
• Sociology
• Interdisciplinary Area: Gender Studies

II. Disciplinas

		
		
		
		
		
		

• Antropologia Cultural e Social
• História
• Literaturas e Culturas Latino-Americanas
• Economia
• Ciência Política
• Sociologia
• Área interdisciplinar Estudos de Gênero

Cultural and Social Anthropology
Antropologia Cultural e Social
Professors | Professores titulares
Prof. Dr. Ingrid Kummels
Prof. Dr. Michael Dürr (Hon.-Prof.) | (Professor Honorário)
Prof. Dr. Viola König (Hon.-Prof.) | (Professor Honorário)
Research associates and lecturers | Professores assistentes e pesquisadores
Maria Lidola
Claudia Rauhut
Florian Walter
Office | Secretaria
Ximena Aragón
Tel.: +49 (0)30 838-55140
E-Mail: x.aragon@fu-berlin.de
For more information | Mais Informações
http://www.lai.fu-berlin.de/disziplinen/altamerikanistik

C

ultural and Social Anthropology at the LAI examines social and cultural dynamics in local,
national and global communities in and with
specific reference to Latin America. The construction of
identity and difference, global movements and the local appropriation of ideas, practices and institutions are
at the forefront of this research. The multiple-method
approach in this field is based upon ethnohistory,
ethno- and sociolinguistics and fieldwork. It aims to
overcome Eurocentric perspectives and to define cultural and social phenomena within the context of both
their transregional and temporal dimensions.
The main areas of study are anthropology of migration,
anthropology of religion, transatlantic interrelations,
ethno- and sociolinguistics, urban anthropology and
visual anthropology. The many Ph.D. students, postdoctoral students and visiting scholars all contribute to
research in these areas. Research and teaching benefit
from the long tradition and high concentration of anthropological institutions in Berlin like the Ethnological Museum.

A

área Antropologia Cultural e Social investiga as
dinâmicas socioculturais relacionadas à América
Latina em comunidades locais, nacionais e globais.
Seu foco principal está voltado para os processos de construção de identidades e diferenças assim como para a circulação global e a apropriação local de ideias, práticas e
instituições. A perspectiva metodológica múltipla adotada,
a qual se serve de métodos da etno-história, da sociolinguística e de investigações de campo, objetiva a superação
de abordagens eurocêntricas de sorte a apreender os fenômenos estudados em sua dimensão transregional e a partir
de suas reconfigurações em diferentes épocas.
Os campos temáticos centrais são a antropologia da religião e dos processos migratórios, entrelaçamentos transatlânticos, sociolinguística e antropologia urbana e visual.
Colaboram para pesquisa conjunta desses temas numerosos doutorandos, pós-doutorandos e pesquisadores visitantes. O ensino e a pesquisa nessas áreas se beneficiam
da tradição e da concentração de instituições dedicadas à
antropologia em Berlim, como o Museu Etnológico.

Na área de ensino, a disciplina contribui para o mestrado
em Estudos Interdisciplinares Latino-Americanos do LAI,
para os cursos de graduação e mestrado em antropologia
social e cultural oferecidos em conjunto com o Instituto
de Etnologia e o Seminário sobre Musicologia Comparada, bem como para o mestrado em “Visual and Media
Anthropology” vinculado à Faculdade de Ciências Sociais
e Política.

Disciplinas

Lateinamerika

With regard to teaching, this discipline participates in
the Master’s program “Interdisciplinary Latin American
Studies” at the LAI, the bachelor’s program “Social and
Cultural Anthropology” in conjunction with the Institute of Ethnology and the Comparative Music Studies Seminar, and the MA degree programs “Social and
Cultural Anthropology” and “Visual and Media Anthropology” at the Department of Political and Social Sciences.

Disciplines
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History
História

Professors | Professores
Prof. Dr. Stefan Rinke
Prof. Dr. Debora Gerstenberger
Lecturer | Professor livre-docente
PD Dr. Nikolaus Böttcher
Research associates and lecturers | Professores assistentes e pesquisadores
Georg Fischer
Niklaas Hofmann
Frederik Schulze (Friedrich-Meinecke-Institut)

Research project associates | Pesquisadores em projetos financiados com fundos externos
Mónika Contreras
Leonie Herbers
Lasse Hölck
Office | Secretaria
Claudia Daheim
Tel.: +49 (0)30 838- 55573
E-Mail: daheim@zedat.fu-berlin.de

For more information | Mais Informações
http://www.lai.fu-berlin.de/disziplinen/geschichte

H

istory at the LAI is the only program of its kind
in the Berlin-Brandenburg region to concentrate on the history of Latin America. It critically analyzes the historical processes of change in the
subcontinent from prehistorical times to the present
day, within a transnational and transregional context.
The discipline also examines the uses of history in the
present, with the aim of attaining critical perspectives
for the future.
The historians at the LAI have a strong research focus,
demonstrated by the high number of prestigious DFG
(German Research Foundation) projects (International
Research Training Group “Between Spaces”; SFB 700
“Governance in Areas of Limited Statehood”; Research
Unit 955 “Agents of Cultural Globalization”) as well as
by its high-quality publications. The research results of
Ph.D. students, postdoctoral researchers and visiting
scholars from the Americas are contributing significantly to this record.

A

área de História da América Latina, a única do gênero na região de Berlim e Brandemburgo, analisa
os processos de transformação histórica do subcontinente latino-americano das épocas mais remotas até o
presente de maneira crítica e em suas conexões regionais e
transnacionais. Além disso, a área analisa os usos da história no presente, de sorte a iluminar criticamente seu devir
com vistas ao futuro.
A área de História dedica grande esforço à pesquisa, fato
refletido no grande número de publicações e nos projetos
exitosos financiados pela Fundação Alemã de Pesquisa Científica (DFG) (Colégio Internacional de Graduados
“Entre Espaços”, SFB 700 “Governance in Areas of Limited
Statehood”, Grupo de Pesquisa 955 “Atores da globalização
cultural”). Igualmente importantes são os trabalhos realizados por doutorandos, pós-doutorandos e pesquisadores
visitantes oriundos das Américas.
No campo do ensino, a disciplina desempenha um importante papel no mestrado em Estudos Interdisciplinares
Latino-Americanos do LAI, assim como nos programas de
graduação e mestrado em “História” e “Global History” do
Instituto Friedrich Meinecke da Faculdade de História e
Estudos da Cultura da Freie Universität Berlin.

Disciplinas

Lateinamerika

History also plays a major role for teaching in the LAI
MA program “Interdisciplinary Latin American Studies”
and the BA module “Latin American Studies” as well
as the BA and MA degrees in “History” and in “Global
History” at the Friedrich Meinecke Institute in the Department of History and Cultural Studies.

Disciplines 15

Literatures and Cultures of Latin America
Literaturas e Culturas Latino-Americanas
Professor | Professora titular
Prof. Dr. Susanne Klengel
Research associates and lecturers | Professores assistentes e pesquisadores
Jessica Gevers
Dr. Alexandra Ortiz Wallner
Christiane Quandt
Dr. Georg Wink
Office | Secretaria
Ximena Aragón
Tel.: +49 (0)30 838-55140
E-Mail: x.aragon@fu-berlin.de
For more information | Mais Informações
http://www.lai.fu-berlin.de/disziplinen/literaturen_und_kulturen_lateinamerikas

L

iteratures and Cultures of Latin America encompasses Hispanic American Studies, Brazilian Studies and Caribbean Studies. Its major concern is the
study of the diversity of literary and cultural forms of
representation in Latin America within the context of
an increasingly interconnected world. Thus particular
emphasis is placed upon past and present transformational phenomena resulting from cultural processes of
interdependencies both in Latin America and globally.

A

área de Literaturas e Culturas Latino-Americanas
abrange as literaturas hispano-americanas, brasileiras e caribenhas. O foco principal está voltado
para a diversidade das formas de representação literária
e cultural diante de um mundo crescentemente interconectado. Por isso, dedica-se especial atenção ao passado e ao
presente das transformações decorrentes dos processos de
entrelaçamento continental e global.

Teaching and research employ both literature and
cultural studies approaches. One of the main tasks is
critical literary analysis: the origin of texts, literary history, issues of genre and literary theory. At the same
time, the point of departure taken is that in-depth understanding (in the sense of Area Studies) can only be
achieved via comprehensive and interdisciplinary research questions, for example, with regard to translation processes or the movement of cultural knowledge
in transregional spaces.

Nos campos de ensino e pesquisa são perseguidas abordagens das áreas dos estudos literários e culturais. Constitui
uma das tarefas centrais deste campo de estudos examinar problemas concretos da crítica literária (gênese textual,
história da literatura, questões do gênero textual, teoria
literária). Ao mesmo tempo, parte-se do princípio de que
um aprofundado conhecimento no âmbito dos Area Studies somente pode ser alcançado através do tratamento de
questões interdisciplinares e abrangentes, como, por exemplo, as relacionadas a processos de tradução ou a circulação de saberes culturais em espaços transregionais.

Teaching includes participation in the LAI “Interdisciplinary Latin American Studies” MA program, the BA
program “Spanish Philology and Hispano-American
Literatures” in collaboration with the Institute for Romance Languages and Literatures and “PortugueseBrazilian Studies“ in the Department of Philosophy
and Humanities.

No ensino, a disciplina integra o mestrado em Estudos
Interdisciplinares Latino-Americanos do LAI, assim como,
em conjunto com o Instituto de Filologia Romana, as graduações em “Filologia Espanhola e Literaturas HispanoAmericanas” e “Estudos Luso-Brasileiros”, ambas da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.

Disciplinas

Lateinamerika
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Economics
Economia

Professor | Professora titular
Prof. Dr. Barbara Fritz
Research associates and lecturers | Professores assistentes e pesquisadores
Dr. Christian Ambrosius
Dr. Laurissa Mühlich
Office | Secretaria
Maria Grazia Martino
Tel.: +49 (0)30 838-55514
E-Mail: mgm@zedat.fu-berlin.de
For more information | Mais Informações
http://www.lai.fu-berlin.de/disziplinen/oekonomie

F

rom the economic perspective, Latin America is a
subcontinent that has been shaped by economic
instability for long periods of its history. Financial
instability in particular is a global phenomenon today;
the economic reasons for this can be ascertained, not
least, by the study of the experiences of Latin America
regarding debt crises and global market integration.
One research area of Economics is the role of money
and currency during the process of economic development. Diverse aspects of this area of study are examined, like the consequences of remittances sent by
immigrants to their home countries, microfinance, the
causes and problems of debt, the issues of adequate
currency and exchange-rate regimes as well as forms
of regional monetary cooperation within the context of
developing and emerging countries.

V

ista em perspectiva econômica, a América Latina é
um continente marcado por longas fases de instabilidade. Cabe destaque à instabilidade financeira,
atualmente um fenômeno global cuja compreensão pode
se valer da explicação econômica das experiências latino-americanas ao lidar, por exemplo, com formas de integração no mercado mundial e com crises de endividamento.
Um dos eixos centrais da investigação científica no campo
da Economia é o estudo do papel que o dinheiro e o câmbio
desempenham no processo de desenvolvimento econômico.
Dentro desse campo temático são tratados diferentes aspectos, desde os efeitos do envio de divisas por imigrantes
para seus países de origem, passando pela microfinanças,
e indo até o exame de causas e problemas decorrentes do
endividamento, da questão dos adequados regime e taxa de
câmbio assim como das formas de cooperação monetária
regional no contexto de países emergentes.
As atividades de ensino têm como foco a economia do desenvolvimento, compondo o programa didático dos cursos
de mestrado do LAI e da Faculdade de Economia assim
como um dos módulos da graduação em Estudos LatinoAmericanos.

Disciplinas

Lateinamerika

Teaching has a development economics focus and is
a constituent element of the MA programs at the LAI
and the Department of Economics as well as the BA
module “Latin American Studies”.

Disciplines 19

Professors | Professores titulares
Prof. Dr. Marianne Braig
Prof. Dr. Günther Maihold (Hon.-Prof.) | (Professor Honorário)
Prof. Dr. Teresa Orozco (Visiting Profesor) | (Professora visitante)

Political Science
Ciência Política

Research associates and lecturers | Professores assistentes e pesquisadores
Markus Hochmüller
Dr. Stephanie Schütze
PD. Dr. Martha Zapata Galindo
Research project associates | Pesquisadores em projetos financiados com fundos externos
Peter Finkenbusch
Office | Secretaria
Claudia Daheim
Tel.: +49 (0)30 838- 55573
E-Mail: daheim@zedat.fu-berlin.de
For more information | Mais Informações
http://www.lai.fu-berlin.de/disziplinen/politikwissenschaft

P

olitical science teaching and research at the LAI
examines the fundamental issues of statehood,
political rule and culture in diverse political spaces
in Latin America. Furthermore, the changing role of the
subcontinent, due to transformation and globalization
processes, is considered. This is studied both in international relations via the examination of transnational
and translocal interdependencies in the Americas and
via the rapidly changing position of Latin America with
regard to other regions of the world.

O

ensino e a pesquisa em Ciência Política no LAI se
ocupam com questões básicas relacionadas ao Estado, ao poder e à cultura políticas em diferentes
espaços políticos latino-americanos. Ao mesmo tempo
procura-se considerar o cambiante papel desempenhado
pelo continente, por um lado nas relações internacionais,
através do estudo das interdependências locais e transregionais nas Américas, e por outro no condizente ao lugar
da América Latina - atualmente em veloz transformação
- relativamente a outras regiões do mundo.

Two areas are particularly emphasized in the diverse
research projects and in a significant number of doctoral theses: the research area “Political Cultures and
Statehood”, which critically examines the phenomenon
of limited statehood and governance (SFB 700), and
“Interrelated Spaces and Interdependent Inequalities”,
which investigates the causes and effects of global inequality processes (desiguALdades.net, Between Spaces).

Nos diferentes projetos de pesquisa, os quais incluem
também numerosas pesquisas individuais de doutorado, ganham especial atenção duas áreas de concentração
principais: “culturas políticas e formações estatais“ a qual
discute questões relacionadas com os limites das formações de estado e governance (SFB 700). Já o projeto “Espaços entrelaçados e desigualdades interdependentes” analisa causas e efeitos dos processos globais de desigualdades
(desiguALdades.net).

The discipline of Political Science participates in the
MA program “Interdisciplinary Latin American Studies” and the BA module at the LAI as well as in a range
of BA, MA and Diploma degree programs at the Otto
Suhr Institute of Political Cience in the Department of
Political and Social Sciences.

No ensino, a disciplina integra o mestrado em Estudos
Interdisciplinares Latino-Americanos do LAI, o módulo da
graduação na mesma área, e está também presente em diferentes cursos de graduação e mestrado do Instituto Otto
Suhr do Departamento de Ciências Políticas e Sociais da
Freie Universität Berlin.
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Professors | Professores titulares
Prof. Dr. Manuela Boatca
�
Prof. Dr. Sérgio Costa

Sociology
Sociologia

Research associates and lecturers | Professora assistente
Dr. Stefanie Kron
Research project associates | Pesquisadores em projetos financiados com fundos externos
Maria Backhouse
Dr. Kristina Dietz
Korbinian Hartberger
Dr. Regine Schönenberg
Charlotte Schumann
Office | Secretaria
Vivian Schmitt
Tel.: +49 (0)30 838-53073
E-Mail: vivian.schmitt@fu-berlin.de
For more information | Mais Informações
http://www.lai.fu-berlin.de/disziplinen/soziologie

S

ociology at the LAI links an interdisciplinary focus
on Latin America with recent methodological and
theoretical developments in several sociological
areas.
Two complementary thematic areas stand out: the first
departs from the macrosociological understanding
that rejects conceptualizations typical of modernization
theory, according to which Latin America is a backward
copy of European modernity. Instead, the point of departure is the concept of an ongoing process of the
development of a modern world society, and of Latin
American societies as part of an interdependent modernity since colonial times. The second area focuses
on issues of power, inequalities and difference. This
concerns the microsociology and cultural sociology of
the construction, representation and negotiation of
ethnic, cultural, and gender difference as core elements
of existing power relations.

A

Sociologia no LAI procura relacionar a abordagem
interdisciplinar sobre América Latina própria do instituto com os novos desenvolvimentos metodológicos e teóricos oriundos de diferentes ramos da sociologia.
Dois campos temáticos complementares se situam em primeiro plano: o primeiro conjunto de temas se baseia em
uma (auto)compreensão macrossociológica que contesta
a representação teórica da modernidade latino-americana como uma cópia atrasada da modernidade europeia.
A constituição da sociedade mundial é pensada como um
processo no qual a América Latina é, desde o período colonial parte constitutiva de uma modernidade interdependente. O segundo conjunto de temas se refere a questões de
poder, desigualdades e diferenças. Trata-se de abordagens
do campo da microssociologia e da sociologia da cultura
que examinam a construção, representação e negociação
de diferenças de natureza étnica, cultural e de gênero como
elemento nuclear das relações de poder e dominação.
Desenvolve-se a partir destes dois campos um programa
de ensino que integra o mestrado em Estudos Interdisciplinares Latino-Americanos e o módulo de graduação “Estudos Latino-Americanos”, ambos oferecidos pelo LAI, assim
como o mestrado em Sociologia do Instituto de Sociologia
do Departamento de Ciências Políticas e Sociais da Freie
Universität Berlin.
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These two areas are also reflected in the teaching program of the MA “Interdisciplinary Latin American Studies” and the BA module “Latin American Studies” at
the LAI as well as the MA “Sociology” at the Institute
of Sociology in the Department of Political and Social
Sciences.
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Interdisciplinary Area: Gender Studies
Área interdisciplinar: Estudos de Gênero

Professors | Professoras titulares
Prof. Dr. Manuela Boatca�
Prof. Dr. Marianne Braig
Prof. Dr. Ingrid Kummels
Prof. Dr. Teresa Orozco
Research Associates | Professoras assistentes e pesquisadores
Jessica Gevers
Contact | Contato
Dr. Stefanie Kron
PD Dr. Martha Zapata Galindo
Maria Lidola
E-Mail: mizg@zedat.fu-berlin.de
Dr. Alexandra Ortiz Wallner
For more information | Mais Informações
Dr. Stephanie Schütze
http://www.lai.fu-berlin.de/disziplinen/gender_studies
PD Dr. Martha Zapata Galindo

G

ender Studies have been crucial in defining the
profile of the LAI. In recent years, the research
area “Gender and Mobility” has proven itself to
be an innovative, interdisciplinary approach that aids
the understanding of cultural dynamics, social transformation processes and social inequalities in Latin
America. The research results not only enhance the
understanding of structurally complex social change in
the countries of Latin America, but also improves the
comprehension of transcultural and transnational phenomena from the perspective of gender.

O

s estudos de gênero marcam de maneira profunda o perfil do LAI. O enfoque baseado no binômio
“Gênero e Mobilidade“ tem se mostrado nos últimos anos como uma inovadora abordagem interdisciplinar
para a compreensão de dinâmicas culturais, processos de
transformação social e análise de desigualdade social na
América Latina. Os resultados dessas pesquisas têm contribuído para melhor apreensão não apenas de complexos
processos estruturais de transformação social em países
latino-americanos, como também de fenômenos transculturais e transnacionais sob a perspectiva de gênero.

Mobility and gender are examined on a range of diverse levels: transcultural and transnational spaces, social
inclusion and equality, women’s movements, law and
violence and the dissemination of knowledge.

Mobilidade e gênero são examinados neste contexto em
diferentes níveis: espaços transculturais e transnacionais;
inclusão social e igualdade; movimento de mulheres, direito e poder e, por fim, circulações do saber.

Gender relationships are studied in all modules in the
MA degree program “Interdisciplinary Latin American
Studies.” Furthermore, the specialization of “Gender
Relationships, Living Situations, Transformations” contributes to the focus on and consolidation of specialist
knowledge with regard to Gender Studies.

No mestrado em Estudos Interdisciplinares Latino-Americanos as relações de gênero são tratadas em todos os
módulos. Além disso, a área de especialização “Relações de
gênero, modos de viver e transformações” coloca ênfase no
aprofundamento de conhecimentos específicos relativos ao
campo dos estudos de gênero.

Disciplines
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III. Degree programs and support of junior researchers

• Bachelor’s degree programs
• Master degree program “Interdisciplinary Latin American Studies”
• Ph.D. programs

III. Formação e promoção de jovens pesquisadores

• Graduação (BA)
• Mestrado em Estudos Interdisciplinares Latino-Americanos „
• Programa de Doutorado

Bachelor’s degree programs

A

range of options is available to students at Freie
Universität Berlin for improving their specialist
knowledge through the study of issues regarding
Latin America.
30 credit module: “Latin American Studies”
The module “Latin American Studies”, taught by the LAI,
introduces BA students to the historical, political, economic and social transformation processes and cultural
dynamics of Latin America within a global context.
Bachelor degree program
“Social and Cultural Anthropology”
Cultural and Social Anthropology at the LAI collaborates
with the Institute of Ethnology and the Comparative
Music Studies seminar to teach the BA degree program
“Social and Cultural Anthropology”. The integration of
these three disciplines provides students with theoretical
and methodological competence in relation to diverse
regions and continents. Students can specialize in Latin
America as their area of study after their third semester.

Bachelor degree program “Spanish Philology and
Hispano-American Literatures”
The discipline of Literatures and Cultures of Latin
America participates, in collaboration with the Institute
for Romance Languages and Literatures, in the BA degree program “Spanish Philology and Hispano-American Literatures”. The course of study covers the fields
of language practice, linguistics, literature and cultural
studies. Students acquire an overview of the language,
literature and culture of Spain and Latin America.
60 credit module “Portuguese-Brazilian Studies”
This module is taught by the Institute for Romance
Languages and Literatures and the LAI. The course of
study covers the fields of language practice, linguistics,
literature and cultural studies. An overview of the language, literature and culture of Portugal and Brazil is
attained by the students. Both European and Brazilian
Portuguese are taught.

Graduação (BA)

ssível adotar América Latina como área de especialização.

Módulo de 30 créditos - Estudos sobre América Latina
O módulo de 30 créditos “Estudos sobre América Latina”
do LAI oferece a estudantes de graduação uma introdução
aos processos de transformação histórica, política, econômica e social, assim como à dinâmica cultural da América
Latina no contexto global.

A área de Literaturas e Culturas Latino-Americanas participa em parceria com o Instituto de Filologia Romana
do curso de Filologia Espanhola e Literaturas Hispano-Americanas. O curso abrange os campos de prática do
idioma, linguística, estudos literários e culturais. Ele proporciona aos estudantes um amplo panorama sobre idioma, literatura e cultura espanhola e latino-americana.

Graduação em Antropologia Social e Cultural

Módulo de 60 créditos – Estudos Luso-Brasileiros

A área de Antropologia Cultural e Social do LAI oferece, em
parceria com o Museu de Etnologia e o Seminário sobre
Musicologia Comparada o curso de graduação em Antropologia Social e Cultural. Através da integração das três
disciplinas, os estudantes tem oportunidade de adquirir
competências teóricas e metodológicas relativas a diferentes regiões e continentes. A partir do terceiro semestre é po-

O módulo é oferecido conjuntamente pelo Instituto de Filologia Romana e pelo LAI. As disciplinas oferecidas abrangem os campos da prática do idioma, linguística, estudos
literários e culturais. O módulo garante aos estudantes um
panorama sobre idioma, literatura e cultura portuguesa e
brasileira. O idioma português é ensinado tanto em sua
variante brasileira como europeia.

Graduação em Filologia Espanhola e Literaturas HispanoAmericanas

Studies
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E

studantes da Freie Universität Berlin têm variadas
possibilidades de ampliar seus conhecimentos disciplinares específicos através da ênfase em estudos sobre América Latina.
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Master degree program
“Interdisciplinary Latin American Studies”

T

he LAI has offered the research-based MA degree
program “Interdisciplinary Latin American Studies” since 2005; it is aimed at graduates from subject-related degree programs. The degree takes four semesters, beginning in the winter semester. It is taught in
German, English, Spanish and Portuguese.
The MA degree program follows the LAI tradition of interdisciplinary teaching and research and, given the increasing importance of global interdependencies, directs
its attention to the transfer of regional and intercultural
knowledge and competence, providing the students with
a profound understanding of local, national, transregional and global processes. The students learn to analyze and interpret historical, political and social transformation processes and cultural dynamics in Latin America
and to locate these within their respective contexts. The
MA degree program ensures the development of a high
level of regional expertise and subject-based methodology, based around the concept of Area Studies. Students
also acquire intercultural and gender competence.
Every LAI discipline participates in the MA degree pro-

gram. The students begin with compulsory interdisci
plinary classes, and then select one of the five specializations of the degree program:
Specialization A: “Transformation and Development”
Specialization B: “Literatures within the Cultural
		
Dynamics of Latin America”
Specialization C: “Cultural and Social Anthropology”
Specialization D: “Brazil in a Global Context:
		
Literature, Culture and Society”
Specialization E: “Gender Relationships, Living
		Situations and Transformations”

Coordination
PD Dr. Marta Zapata Galindo | Nina Lawrenz
Tel: +49 (30) 30 838-55109
E-Mail: ba_ma@lai.fu-berlin.de
Student Advisory Services
Tel: +49 (0) 30 838-55137
E-Mail: ba_ma@lai.fu-berlin.de

Mestrado em
Estudos Interdisciplinares Latino-Americanos

Fiel à tradição de interdisciplinaridade em ensino e pesquisa própria do LAI este curso objetiva, face aos crescentes
entrelaçamentos globais, transmitir conhecimentos e competências regionais e interculturais que possibilitem aos estudantes uma profunda compreensão de processos locais,
nacionais, transregionais e globais. Munido destes conhecimentos os estudantes devem estar habilitados a analisar
e interpretar processos de transformação histórica, social,
política e econômica na América Latina, além de inserilos em seus respectivos contextos. Baseado no conceito de
Area Studies, o curso tem como meta a transmissão tanto
de conhecimentos regionais como de métodos disciplinares
específicos. Ademais, os estudantes adquirem competências
interculturais e se familiarizam com questões relativas aos
estudos de gênero.
No programa do curso estão presentes todas as disciplinas

que compõem o LAI. Após cumprimento das disciplinas
obrigatórias iniciais, os estudantes podem escolher uma
das cinco seguintes áreas de especialização:
Área de especialização A “Transformação e
			desenvolvimento”
Área de especialização B “Literaturas na dinâmica cultural
			latino-americana”
Área de especialização C “Antropologia cultural”
Área de especialização D “Brasil no contexto mundial:
			
literatura, cultura e sociedade”
Área de especialização E “Relações de gênero, modos de
			vida e transformações”

Coordenação
PD Dr. Martha Zapata Galindo | Nina Lawrenz
Tel: +49 (30) 30 838-55109
E-mail: ba_ma@lai.fu-berlin.de

Estudos

O

LAI oferece desde 2005 o mestrado em Estudos Interdisciplinares Latino-Americanos. Com duração
de quatro semestres, iniciado sempre no semestre
de inverno (outubro-fevereiro), o curso é orientado à pesquisa e se dirige a estudantes com graduação nas disciplinas abrangidas pelo LAI ou a elas relacionadas. As aulas
são ministradas em alemão, espanhol, português e inglês.

Unidade de informação e apoio ao estudante
Tel: +49 (0) 30 838-55137
E-mail: ba_ma@lai.fu-berlin.de
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Ph.D. programs

P

h.D. students at the LAI have the opportunity to
work on their thesis individually or in a structured Ph.D. program. Both models offer excellent
supervision and a multifaceted program consisting of
colloquia, workshops and other events. Currently there
are over 120 students carrying out research in the various disciplines at the LAI; one-third of these are international students.

of Freie Universität Berlin that are supervised by the
Dahlem Research School (DRS). The DRS provides
Ph.D. students with a range of advisory and financial
support services, e.g. with regard to research-related
travel.

Doctoral study at the LAI provides junior researchers
with the opportunity to complete their Ph.D studies
in an interdisciplinary and international study and research program. During the course of study and research, diverse perspectives from the disciplines are
brought together and students’ interdisciplinary regional knowledge is consolidated.

Ph.D. candidates at the LAI may apply for acceptance
to the Ph.D. program. The German-Mexican International Research Training Group “Between Spaces. Movements, Actors and Representations of Globalization”,
which is supported by the German Research Foundation (DFG), and the International Research Network on
“Interdependent Inequalities in Latin America” (desiguALdades.net), supported by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF), are also part of
the Ph. D. program.

The Ph.D. program “Latin American Studies from a
Comparative and Transregional Perspective”, which began in 2008, is one of the structured doctoral programs

Contact for Ph.D. programs
Dr. Ingrid Simson
E-Mail: promotion@lai.fu-berlin.de

Programa de Doutorado

O doutoramento no LAI oferece às novas gerações de pesquisadores a possibilidade de realizar sua formação em um
ambiente de pesquisa e estudos internacional e interdisciplinar. Tanto o decorrer do curso como o trabalho de pesquisa concorrem para interconectar diferentes perspectivas
disciplinares e aprofundar conhecimentos específicos regionais e interdisciplinares.
O programa “América Latina - perspectivas comparadas e
transregionais” pertence a um seleto grupo de programas

estruturados de doutorado da Freie Universität Berlin sob
os auspícios da Dahlem Research School (DRS). A DRS
oferece a seus doutorandos uma variada gama de serviços
em forma de assessoria e apoio financeiro para viagens de
pesquisa.
Doutorandos do LAI que realizam suas pesquisas individualmente podem solicitar sua incorporação aos programas
estruturados de doutorado. Fazem parte desses programas
o Colégio Internacional de Graduados “Entre Espaços”,
fruto de parceria entre Alemanha e México e financiado
pela Fundação Alemã de Pesquisa Científica (DFG), e a
Rede de Pesquisa sobre “Desigualdades Interdependentes
na América Latina” (desiguALdades.net), financiada pelo
Ministério Alemão de Educação e Pesquisa (BMBF).

Estudos

D

outorandos têm no Instituto de Estudos LatinoAmericanos a possibilidade de elaborar suas pesquisas individualmente ou num programa estruturado
de doutorado. Em ambos os modelos pode-se contar com
excelente orientação e um diversificado programa em forma de colóquios, workshops e outros eventos acadêmicos.
Mais de 120 pesquisadores, um terço dos quais estudantes internacionais, realizam atualmente seu doutoramento
numa das seis disciplinas do LAI.

Contato Programa de Doutorado
Dr. Ingrid Simson
E-mail: promotion@lai.fu-berlin.de

Studies
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I V. R e s e a r c h

• Research Profile
• International Research Training Group “Between Spaces“
• desiguALdades.net - Research Network on “Interdependent
Inequalities in Latin America”
• “Measures for social inclusion and equal opportunity in
Latin American Universities” (MISEAL)
• Brazil Research Center

I V. Pe s q u i s a

• Perfil de Pesquisa
• Colégio Internacional de Graduados “Entre Espaços”
• desiguALdades.net - Rede de Pesquisa sobre
“Desigualdades Interdependentes na América Latina”
• MISEAL- Medidas de inclusão social e equidade em
instituições latino-americanas de ensino superior
• Centro de Pesquisas Brasileiras

Research Profile

T

he Institute for Latin American Studies contributes to current debates on Area Studies through
its research focus that extends beyond the region
of Latin America. The challenges, conditions and characteristics of Latin American modernity are analyzed as
part of its research profile “Latin America: Linkages and
Translations”. Here, a decentered perspective is essential
to the analysis of interconnected developments of European and non-European societies. To this end, the LAI
pursues the four research strategies:
• Linking Area Studies and the disciplines of the LAI;
• Cooperation between Cultural Studies and Social Sciences;
• Focus on transformation, transculturality and translation processes;
• Interrelational historical approaches and historical
perspectives.

This research agenda is carried out in a large number
of research projects. The LAI is the home institute of
the International Research Training Group “Between
Spaces”, supported by the German Research Foundation (DFG), of the International Research Network
on “Interdependent Inequalities in Latin America”
(desiguALdades.net), supported by the Federal Ministry of Education and Research (BMBF), as well as the
program “Measures for Social Inclusion and Equality
in Latin American Universities” (MISEAL), funded by
the European Commission. Furthermore, LAI scholars
participate in other research networks such as SFB 700
“Governance in Areas of Limited Statehood”, the DFG
Research Unit “Agents of Cultural Globalization”, the
consortium CarBioCial and the SÖF Junior Research
Group “Fair Fuels?”, supported by the BMBF.
At the LAI, research examines almost every country in
Latin America. Currently, Brazil, the Southern Cone,
the Caribbean and Mexico form the main focus.

O

LAI participa com sua agenda de pesquisa nos atuais desenvolvimentos dos Area Studies. No âmbito de seu programa de pesquisa “América Latina:
entrelaçamentos e traduções” os pressupostos, as condições e a formação da modernidade latino-americana são
examinados através de uma perspectiva descentrada, que
privilegia a análise dos desenvolvimentos entrelaçados de
sociedades européias e não-européias. Nesse sentido, são
perseguidas quatro estratégias de pesquisa:
• Articulação entre Area Studies e disciplinas
• Cooperação entre estudos da cultura e ciências sociais
• Foco em processos de transformação, transculturalização e tradução
• Perspectivação histórica e a abordagem de histórias
entrelaçadas
Esta agenda está refletida em numerosos projetos de pesquisa. O LAI é responsável pela direção do Colégio Inter-

nacional de Graduados “Entre Espaços”, financiado pela
Fundação Alemã de Pesquisa Científica (DFG), da Rede de
Pesquisa sobre “Desigualdades Interdependentes na América Latina” (desiguALdades.net), financiada pelo Ministério Alemão de Educação e Pesquisa (BMBF), assim como
do “Programa para Promoção da Igualdade e Inclusão Sociais em Instituições de Ensino Superior na América Latina”
(MISEAL), o qual é apoiado pela Comissão Europeia. Além
disso, os pesquisadores do instituto estão engajados em
outros contextos de pesquisa, como o SFB 700 “Governance in Areas of Limited Statehood”, financiado pela DFG,
além do consórcio CarbioCial e do grupo de pesquisa “Fair
Fuels?”, os quais contam com financiamento do BMBF.
O LAI empreende pesquisas relacionadas a praticamente
todos os países da América Latina. Atualmente o foco principal dessas pesquisas se concentra no Brasil, Cone Sul,
Caribe e México.
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International Research Training Group
“Between Spaces. Movements, Actors and Representations of Globalization”

Colégio Internacional de Graduados
“Entre Espaços. Movimentos, Atores e Representações da Globalização”
Spokespersons in Berlin | Direção do Colégio de Graduados em Berlim
Prof. Dr. Stefan Rinke
Prof. Dr. Marianne Braig
Spokespersons in Mexico | Direção do Colégio de Graduados no Mexiko
Prof. Dr. Carlos Alba
Prof. Dr. Guillermo Zermeño
Academic Management | Gerência científica
Dr. Ingrid Simson
E-Mail: entre-espacios@lai.fu-berlin.de
http://www.entre-espacios.de

The aim of the IRTG is to develop new research perspectives on globalization in cultural studies and social sciences, centering on movements between various
global regions and the resulting new spaces. Thus, the
IRTG wants to promote innovative research on globalization and to identify the “spaces between” that have
been created in globalization processes since colonial
times up to the present day. Via cooperation with experts from diverse disciplines and countries the IRTG
aims to contribute substantially to this field of transnational and interdisciplinary research.
The structured program provides highly qualified Ph.D.
students with the opportunity to work on their doctoral thesis in an attractive research environment. Long
research stays in Mexican partner institutions promote
the work of young researchers within a framework of
international and intercultural teaching and research.
Currently around twenty Ph.D. and postdoctoral students are studying and researching in Germany and
Mexico, together with Mexican Ph.D. students and a
group of professors.

O

LAI dirige o Colégio Internacional de Graduados
“Entre Espaços”, o qual, financiado pela Fundação
Alemã de Pesquisa Científica (DFG) desde 2009, é
uma cooperação de pesquisa fruto de parceria do LAI com
a Humboldt-Universität zu Berlin, Universität Potsdam,
El Colégio de México, Universidad Nacional Autónoma de
México e o Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social da Cidade do México.
O Colégio de Graduados tem como meta desenvolver no
campo das ciências sociais e dos estudos culturais novas
perspectivas de pesquisa sobre a globalização. No centro
das atenções estão os movimentos entre diferentes regiões
do mundo e os novos espaços daí resultantes. O objetivo do
Colégio é estimular pesquisas inovadoras sobre a globalização e identificar os “Entre Espaços” surgidos desse processo desde o período colonial até nossos dias. Pretende-se
pois, através da cooperação com especialistas de diferentes
países e disciplinas, fazer uma significativa contribuição ao
campo de pesquisa transnacional e interdisciplinar.
O programa estruturado de doutorado oferece a seus participantes a possibilidade de elaborar seus trabalhos em
um ambiente científico excepcional. Uma longa estadia de
pesquisa nas instituições parceiras no México possibilita a
estes pesquisadores usufruir de um contexto de intercâmbio acadêmico internacional e intercultural. Atualmente, 20
doutorandos e pós-doutorandos empreendem suas pesquisas em conjunto com doutorandos mexicanos e professores
no México e na Alemanha.

Pesquisa

T

he LAI is the main institute of the International Research Training Group (IRTG) “Between
Spaces”, founded in 2009 and funded by the German Research Foundation (DFG), a research alliance
of the LAI with the Humboldt-Universität zu Berlin,
Universität Potsdam, El Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma de México and the Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social in Mexico City as its cooperation partners.
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desiguALdades.net
Research Network on “Interdependent Inequalities in Latin America”
Rede de Pesquisa sobre “Desigualdades Interdependentes na América Latina”
Spokespersons | Direção
Prof. Dr. Marianne Braig
Prof. Dr. Sérgio Costa
Dr. Barbara Göbel (Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin)
Coordinator | Coordenadora
Dr. Bettina Schorr
desiguALdades.net
Freie Universität Berlin
Boltzmannstraße 1
D-14195 Berlin
Tel: +49 30 838 53069
E-Mail: contacto@desiguALdades.net
http://www.desiguALdades.net

Taking the Latin American debates on inequality as its
point of departure, the network aims to strengthen
perspectives in the social sciences that focus on transregional interdependencies in the (re)production of inequalities. It emphasizes the entanglements of diverse
dimensions and types of social inequality as well as the
interrelations of global-local constellations beyond the
nation-state. desiguALdades.net thus concentrates on
the development of approaches to research on inequality that go beyond “methodological nationalism”.
Four Research Dimensions (RD) structure the network:
RD I: Socio-economic Inequalities
RD II: Socio-political Inequalities
RD III: Socio-ecological Inequalities
RD IV: Theory and Methodology
Instruments: Scholarships (Ph.D. long-term, PhD
short-term, Postdoctoral), Fellowships.
Activities and products: weekly colloquium, international summer schools, conferences and workshops
as well as diverse publications (e.g. desigualdades.net
Working Paper Series, articles, dossiers and books).

d

esiguALdades.net é uma rede de pesquisa interdisciplinar, internacional e multi-institucional de estudos sobre desigualdade social na América Latina.
Financiada pelo Ministério Federal de Educação e Pesquisa
(BMBF) de 2009-2013 no âmbito do programa de fortalecimento e desenvolvimento dos Area Studies, a rede tem
como instituições líderes o LAI e o Instituto Ibero-Americano da Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano em
Berlim. Outras instituições participantes são o Instituto
Alemão para Políticas de Desenvolvimento (DIE), Bonn, e o
GIGA German Institute for Global and Area Studies.
Tendo como ponto de partida os debates latino-americanos
sobre desigualdades, a rede objetiva fortalecer, no campo
das ciências sociais, perspectivas que enfocam as interdependências transregionais nos processos de (re)produção
das desigualdades. O foco das atenções se volta para o
entrelaçamento das diferentes dimensões e tipos de desigualdade social, assim como para as relações recíprocas
entre as estruturas de desigualdade globais e locais. Nesse
sentido, desiguALdades.net tem como objetivo o desenvolvimento de abordagens científicas sobre desigualdade
social que ultrapassem o “nacionalismo metodológico”.
A Rede se orienta segundo quatro dimensões de pesquisa
(Research Dimensions):
RD I: desigualdades socioeconômicas
RD II: desigualdades sociopolíticas
RD III: desigualdades sócio-ecológicas
RD IV: teoria e metodologia.
Instrumentos e atividades: Bolsas (doutorado e pós-doutorado), fomento a pesquisadores visitantes, colóquio semanal, escolas de verão na América Latina, simpósios e
workshops, assim como publicações em diferentes formatos (desiguALdades.net Working Papers Series, artigos em
revistas, dossiês, antologias, etc.).

Pesquisa

d

esiguALdades.net is an interdisciplinary, international and multi-institutional research network on
social inequality in Latin America. It is supported
from 2009-2013 by the German Federal Ministry of
Education and Research (BMBF) as part of the funding
line for the development of Area Studies in Germany.
The responsible institutions are the LAI and the IberoAmerican Institute (Ibero-Amerikanisches Institut, IAI)
of the Prussian Cultural Heritage Foundation (SPK) in
Berlin. Further participating institutions are the German Development Institute (DIE), Bonn, and the GIGA
German Institute for Global and Area Studies, Hamburg.
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MISEAL

“Measures for social inclusion and equal opportunity in
Latin American Universities”
Medidas de inclusão social e equidade em instituições latino-americanas
de ensino superior

Project leaders | Direção do projeto
Prof. Dr. Marianne Braig
PD Dr. Martha Zapata Galindo
Coordination | Coordenação
Rocío Ramírez Rodríguez
Academic team | Equipe de pesquisadores
Prof. Dr. Teresa Orozco Martínez
Dr. Stephanie Schütze

MISEAL
Joint Project | Projeto
Lateinamerika-Institut
Freie Universität Berlin
Rüdesheimer Str. 54-56
D-14195 Berlin
Tel: +49 (0)30 838-55 109 | 838 53020
E-mail: contacto@miseal.org
http://www.miseal.org

The project is divided into six research areas:
1. Issues of standardization of data to measure social
inclusion and equal opportunity; development of an
inter-sectional indicator system
2. Analysis of university policies, guidelines, and institutional rules that promote increased access, successful
completion of studies and social mobility for members
of disadvantaged social groups
3. Development of an observatory of social inclusion
and equal opportunity in Latin American universities
that serves as a place of exchange of information and
experiences and is also a transnational space for theoretical and political debates
4. Creation of measures to educate and train administrative personnel about issues of social inclusion and
equal opportunity
5. Compilation of comprehensive strategies for implementation in research and teaching from an inter-sectional perspective on gender
6. Development of a postgraduate program for the training of specialists in the area of social inclusion and
equal opportunity.

R

ealizado no âmbito do programa ALFA III da Comissão Europeia, o projeto MISEAL tem como objetivo
fomentar a cooperação entre instituições europeias e
latino-americanas de ensino superior. O projeto busca desenvolver medidas que promovam e implementem de maneira sustentável processos de equidade e inclusão social
em universidades da América Latina. O objetivo do projeto
é melhorar os mecanismos de acesso e as condições de permanência, de modo a contribuir para uma bem-sucedida
conclusão do curso e, por conseguinte, para o aumento da
mobilidade social de pessoas pertencentes a grupos sociais
desfavorecidos. O projeto é coordenado pelo LAI da Freie
Universität Berlin e pelo Núcleo de Estudos de Gênero
Pagu da Universidade Estadual de Campinas. Além destes,
doze outros institutos de estudos de gênero sediados na
América Latina, assim como quatro com sede na Europa
tomam também parte na iniciativa.
O projeto é dividido em seis áreas de pesquisa:
1. Estandardização de dados para recenseamento de inclusão social e equidade e criação de um sistema interseccional de indicadores.
2. Análise de políticas, diretrizes e regulamentos institucionais que promovam o acesso, a bem-sucedida conclusão
dos estudos e a mobilidade de grupos sociais desfavorecidos em instituições de ensino superior.
3. Desenvolvimento de um observatório de inclusão social
e equidade em instituições latino-americanas de ensino
superior, que sirva ao intercâmbio de informações e experiências e também como espaço transnacional de debate
político e teórico.
4. Elaboração de medidas que tenham como objetivo a
sensibilização e capacitação de profissionais das áreas técnicas e administrativas em questões relativas à inclusão
social e equidade.
5. Criação de estratégias para a implementação transversal da discussão sobre gênero a partir de uma perspectiva
interseccional em ensino e pesquisa.
6. Desenvolvimento de um programa de pós-graduação para
a formação de especialistas em inclusão social e equidade.

Pesquisa

T

he Joint Project MISEAL takes place in the context of the third phase of the ALFA III Program of
the European Commission. Its goal is to increase
cooperation among European and Latin American universities. This project will develop sustainable measures
that will promote social inclusion and equal opportunity in Latin American universities. The goal is greater
access, better resources for the successful completion
of studies and higher social mobility for persons belonging to disadvantaged social groups. The project is
coordinated by the Institute for Latin American Studies
of Freie Universität Berlin and the Núcleo de Estudos
de Gênero Pagu da Universidade Estadual de Campinas.
An additional twelve institutes for gender studies from
Latin America and four from European universities are
also participating in this project.
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Brazil Research Center
Centro de Pesquisas Brasileiras
Spokespersons | Direção
Prof. Dr. Sérgio Costa
Prof. Dr. Barbara Fritz
Prof. Dr. Susanne Klengel
Academic Coordination | Coordenação
Dr. Nina Elsemann
nina.elsemann@fu-berlin.de
Office | Secretaria
Sigrid Herrmann
Tel.: +49 (0)30 838-55466
E-Mail: brasil@lai.fu-berlin.de
For more information | Mais Informações
http://www.lai.fu-berlin.de/brasil

In addition to joint research projects, a further strength
of the Center is the support of junior researchers. Currently there are over 25 Ph.D. students from a range of
disciplines researching subjects related to Brazil.
The activities of the Research Center also include lectures, events and conferences. These activities will be enhanced by the visiting professorship for Brazil “Sérgio
Buarque de Holanda”, founded in 2012 by the German
Academic Exchange Service (DAAD) and Freie Universität Berlin, and with funding for an initial two years.
Scholars from Brazil will research and teach at the LAI
in its various disciplines during this period.

Além disso, o Centro de Pesquisas Brasileiras tem na formação de jovens cientistas uma de suas ênfases. Atualmente, 25 doutorandos das seis disciplinas representadas
no LAI desenvolvem pesquisas com temática relacionada
ao Brasil.
Entre as atividades do Centro consta ainda a promoção
de eventos acadêmicos, como seminários, palestras e conferências. Em 2012, as atividades foram ampliadas através
da criação da cátedra “Sérgio Buarque de Holanda” para
professores visitantes, financiada pelo Serviço Alemão de
Intercâmbio Acadêmico (DAAD) e pela Freie Universität
Berlin por um período inicial de dois anos. Durante este
tempo, professores e pesquisadores brasileiros de diferentes
disciplinas poderão trabalhar em ensino e pesquisa no LAI.

Pesquisa

T

he interdisciplinary Brazil Research Center was
founded in 2010 to create an institutional setting
for research on Brazil. The Research Center focuses on projects and research activities in the fields of
cultural studies and social sciences with the common
perspective of “Brazil in a global context”. The researchers at the LAI work closely with scholars from other
disciplines at Freie Universität and with Brazilian cooperation partners. Cooperation agreements and close
working relationships with renowned Brazilian universities have existed for some time, leading to regular international research visits. In order to further promote
academic exchange with Brazilian universities, the Research Center also cooperates with the liaison office of
Freie Universität Berlin in São Paulo, founded in 2010.

C

.om vistas à institucionalização da pesquisa científica sobre o Brasil foi fundado em Janeiro de 2010
o Centro de Pesquisas Brasileiras. O foco das atividades da entidade se concentra em projetos e pesquisas científicas no campo das ciências humanas e sociais
que têm como perspectiva comum o estudo da inserção
do Brasil no contexto mundial. Os pesquisadores do LAI
trabalham em estreita colaboração com seus pares de outras disciplinas tanto da Freie Universität Berlin como de
outras instituições-parceiras. Convênios de cooperação e
intensivo trabalho conjunto com renomadas universidades
brasileiras são atividades constantes que se expressam em
mútuas e regulares estadias de pesquisa. Com objetivo de
fomentar ainda mais esse intercâmbio acadêmico, o Centro
de Pesquisas Brasileiras trabalha em estreita cooperação
com o escritório da Freie Universität Berlin em São Paulo,
igualmente fundado em 2010.
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