Estudos
O LAI oferece um programa de mestrado em Estudos Interdisciplinares sobre a América Latina. Estudantes dos cursos de
graduação podem complementar seus conhecimentos disciplinares e sobre a América Latina cursando o programa de estudos latino-americanos compreendendo 30 créditos oferecido
pelo LAI ou cursando disciplinas dos cursos de graduação em
Antropologia Social e Cultural, Filologia Espanhola e Latinoamericanística, Estudos Luso-Brasileiros.
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Este programa de mestrado, instituído em 2005, objetiva a
transmissão de competências regionais e interculturais, cujo
objetivo é possibilitar aos estudantes uma compreensão mais
acurada de processos nacionais, transregionais e globais. O
curso é orientado à pesquisa e interliga formação interdisciplinar com especialização num determinado campo do saber.
A especialização regional oferecida é fundamentada na concepção dos area studies.
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Doutorado
Atualmente, mais de 120 pesquisadores realizam seu doutoramento numa das seis disciplinas do LAI, metade dos quais em
programas estruturados de doutorado. Em 2008, foi criado o
Programa de Doutorado »Estudos Latino-Americanos em perspectiva transregional comparada«. Mais de 30% dos doutorandos são estudantes internacionais.

Tel.: +49(0)30-838-53072
Fax: +49(0)30-838-55464
E-mail: lai@zedat.fu-berlin.de
http://www.lai.fu-berlin.de
Como chegar
Metrô: linha U3 até Breitenbachplatz
Ônibus: linhas 101, 248, 282

Instituto

Cooperação

O Instituto de Estudos Latino-Americanos (Lateinamerika-Institut - LAI) da Freie Universität Berlin foi fundado em 1970 como
instituto interdisciplinar. O LAI é um dos principais institutos
de estudos sobre América Latina na Europa, vinculando, de
maneira dinâmica, ensino, pesquisa e a formação de jovens
pesquisadores num ambiente internacional. No âmbito do
LAI, seis disciplinas das áreas das ciências sociais e dos estudos sobre cultura produzem e difundem conhecimentos, tanto
em seus campos disciplinares específicos, quanto no campo da
competência regional e intercultural:
• Antropologia das Américas
• História
• Literaturas e culturas latino-americanas
• Ciência política
• Sociologia
• Economia

• Articulação entre area studies e disciplinas
• Cooperação entre ciências da cultura e ciências sociais
•  Foco em processos de transformação, transculturalização
e tradução
• Perspectivação histórica e a abordagem de histórias
interconectadas.

Como maior centro de pesquisas sobre a América Latina em
língua alemã, o LAI oferece a estudantes e pesquisadores
visitantes um excelente ambiente científico de caráter internacional e interdisciplinar. Através de numerosas cooperações com renomados cientistas, universidades e instituições
de pesquisa, o LAI alimenta um vivo e contínuo intercâmbio
internacional. Atualmente, nos âmbitos de ensino e pesquisa,
o LAI trabalha em cooperação com mais de 50 universidades
européias e latino-americanas.

O LAI é sede do primeiro programa binacional de doutorado
entre Alemanha e México intitulado: »Entre Espaços: movimentos, atores e representações da globalização«, o qual, criado em
2009, é financiado pela Comunidade Alemã de Pesquisa (DFG).
Através do diálogo entre disciplinas e diferentes tradições de
pensamento acadêmico, o »Entre Espaços« abre novas perspectivas às pesquisas sobre globalização nos campos das ciências
sociais e da cultura.
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desiguALdades.net é uma rede de pesquisa interdisciplinar, internacional e multi-institucional de estudos sobre desigualdade
social, política e econômica na América Latina. Financiada pelo
Ministério Federal de Educação e Pesquisa, a rede tem como
instituições líderes o LAI e o Instituto Ibero-Americano da
Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano.

Pesquisa
O Instituto participa com sua agenda de pesquisa nos atuais
desenvolvimentos dos area studies. Através de seu programa de
pesquisa »América Latina: entrelaçamentos e traduções«, o LAI
persegue quatro estratégias principais:

O Centro Brasileiro de Pesquisas, fundado em 2010, concentra
variados projetos e atividades de pesquisas no campo das ciências humanas, os quais têm como elemento comum a ênfase na
análise da inserção brasileira no contexto global.

A cidade de Berlim dispõe de uma extraordinária diversidade
de instituições de pesquisa sobre América Latina e outras
regiões do mundo. O LAI trabalha em conjunto com a Sociedade de Pesquisa sobre América Latina da região BerlimBrandemburgo (ForLaBB), com o Center for Area Studies da
Freie Universität Berlin assim como com o Fórum de Estudos
Transregionais do Colégio de Ciências de Berlim. Além disso,
trabalhamos em estreita colaboração com o Museu Etnológico e o Instituto Ibero-Americano, o qual dispõe da maior
biblioteca européia para América Latina, Espanha e Portugal.

