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Disciplina: SCP410046 - Os processos de transição e desconsolidação 

democrática na Polônia  

Professora Monika Sawicka, Ph.D., Jagiellonian University, Polônia 

Carga horária: 15 horas 

Idioma: português 

 

Objetivos do curso 

O minicurso tem como finalidade esboçar o processo sociopolítico complexo que se 

desenrola na Europa Central e Europa do Leste desde o fim do século XX até aos 

dias atuais. Concentrando-se no caso da Polônia, a problemática da transição 

democrática, transformação económica, adesão às instituições democráticas 

europeias, a condição da sociedade civil polonesa assim como a recente 

desconsolidação democrática serão analisados durante os encontros com os 

estudantes. Assim sendo o curso terá como objetivo procurar as respostas às 

perguntas sobre os sucessos e fracassos da transformação polonesa, as causas e 

consequências das mudanças políticas após 2015 assim como provocar uma 

discussão sobre as diferenças e semelhanças nas experiências do Brasil e da 

Polônia na sua trajetória política ao longo dos últimos 30 anos.  

 

Conteúdo do curso 

Encontro 1a (2 horas) - Breve introdução à história da Polônia. As características 

da época comunista na Polônia. 

Encontro 1b (2 horas) - As particularidades do processo de redemocratização na 

Polônia I (transição política) 

Encontro 2a (2 horas) - As particularidades do processo de redemocratização na 

Polônia II (transformação econômica e adesão à UE) 

Encontro 2b (2 horas) - Desconsolidação democrática após 2015 (reformas 

implementadas pelo governo da Lei e Justiça, PiS) 

Encontro 3a (2 horas) - As causas e consequências das mudanças após 2015 
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Encontro 3b (2 horas) - A sociedade civil polonesa (características gerais) 

Encontro 4a (2 horas) - A sociedade civil polonesa (desafios para a participação 

política) 

Encontro 4b (2 horas) - Comparação das experiências entre Brasil e Polônia - 

discussão  

 

Cronograma  

Aulas síncronas às quartas-feiras, das 13h às 17h. 

Período: de 21 de outubro a 11 de novembro de 2021. 

 

Avaliação 

Será feita apartir da produção de um short papper ao final do curso (em português), 

sobre a temática abordada na disciplina. Também será considerada a leitura e 

participação nas discussões durante as aulas sícronas, bem como a realização de 

atividades nas aulas assíncronas.  

 

Resultados e impacto esperados  

Os resultados esperados incluem a adquisição do conhecimento da história mais 

recente da Polônia e, em particular, dos processos da consolidação e 

desconsolidação democrática. As leituras, materiais disponibilizados assim como 

discussões na sala de aula (virtual) contribuirão para o desenvolvimento de 

capacidade da identificação e análise qualitativa de fatores que caracterizam as 

experiencias de um país do antigo bloco comunista europeu. Refletindo sobre o caso 

polonês, os participantes do curso ganharão uma nova perspetiva comparativa para 

abordar as experiências brasileiras e percebê-las como parte de um vasto processo 

supraregional.     
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Leituras selecionadas: 

Bernhard Michael, Jan Kubik, Roundtable Discord: The contested legacy of 1989 in 

Poland, em: Twenty years after communism. The politics of memory and 

commemoration, Michael Bernhard, Jan Kubik (eds.), Oxford University Press 2014, 

p. 60-84. 

Ekiert Grzegorz, Jan Kubik, Rebellious Civil Society. Popular protest and democratic 

consolidation in Poland, 1989-1993, The University of Michigan Press 2001, 

capítulos 2 (Political Crises and Popular Protest under State Socialism), 3 (Post 

1989-Poland: Basic Trends in Politics, Economy, and Society). 

Pacewicz Piotr, “The Polish Lesson”, Kulturaustausch, Issue III 2021, 

https://www.zeitschrift-

kulturaustausch.de/en/archive?tx_amkulturaustausch_pi1%5Bauid%5D=4303&tx_am

kulturaustausch_pi1%5Bview%5D=ARTICLE&cHash=fa939f4a12a3c423de6d616e2

561f506 

Pietrzyk-Reeves Dorota, Civil Society, Democracy and Democratization, Peter Lang 

2016, capítulos 3 (Democracy, Democratization and the Importance of Civil Society) 

e 8 (Weak Civic Participation and Democratic Consolidation). 

Przeworski Adam, Subversion by stealth, em: Adam Przeworski, Crises of 

democracy, Cambridge University Press 2019, p. 172-191. 

Sousa Pinto Ana Estela, “Na Polônia, eleição disputada voto a voto reaviva história 

de invasões e resistência”, Folha de S. Paulo, 11.07.2020, 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/07/na-polonia-eleicao-disputada-voto-a-

voto-reaviva-historia-de-invasoes-e-

resistencia.shtml?utm_source=mail&utm_medium=social&utm_campaign=compmail

&fbclid=IwAR2DmmS0aWOcGduL5XY5l0DiM78Z7lNTaJA7dG5wqX-

owjZuKcNqbYC2gTg. 

Sousa Pinto Ana Estela, “Surpresa progressista muda o jogo na Polônia e deve levar 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/07/na-polonia-eleicao-disputada-voto-a-voto-reaviva-historia-de-invasoes-e-resistencia.shtml?utm_source=mail&utm_medium=social&utm_campaign=compmail&fbclid=IwAR2DmmS0aWOcGduL5XY5l0DiM78Z7lNTaJA7dG5wqX-owjZuKcNqbYC2gTg
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/07/na-polonia-eleicao-disputada-voto-a-voto-reaviva-historia-de-invasoes-e-resistencia.shtml?utm_source=mail&utm_medium=social&utm_campaign=compmail&fbclid=IwAR2DmmS0aWOcGduL5XY5l0DiM78Z7lNTaJA7dG5wqX-owjZuKcNqbYC2gTg
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/07/na-polonia-eleicao-disputada-voto-a-voto-reaviva-historia-de-invasoes-e-resistencia.shtml?utm_source=mail&utm_medium=social&utm_campaign=compmail&fbclid=IwAR2DmmS0aWOcGduL5XY5l0DiM78Z7lNTaJA7dG5wqX-owjZuKcNqbYC2gTg
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/07/na-polonia-eleicao-disputada-voto-a-voto-reaviva-historia-de-invasoes-e-resistencia.shtml?utm_source=mail&utm_medium=social&utm_campaign=compmail&fbclid=IwAR2DmmS0aWOcGduL5XY5l0DiM78Z7lNTaJA7dG5wqX-owjZuKcNqbYC2gTg
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/07/na-polonia-eleicao-disputada-voto-a-voto-reaviva-historia-de-invasoes-e-resistencia.shtml?utm_source=mail&utm_medium=social&utm_campaign=compmail&fbclid=IwAR2DmmS0aWOcGduL5XY5l0DiM78Z7lNTaJA7dG5wqX-owjZuKcNqbYC2gTg
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eleição presidencial ao 2º turno”, Folha de S. Paulo, 27.06.2020, 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/06/surpresa-progressista-muda-o-jogo-

na-polonia-e-deve-levar-eleicao-presidencial-ao-2o-turno.shtml.  

 

Materiais audiovisuais recomendados 

O homem de mármore, dir. Andrzej Wajda, 1977. 

O homem de aço, dir. Andrzej Wajda, 1981. 

A interrogação, dir. Ryszard Bugajski, 1982. 

Day of the Wacko, dir. Marek Koterski, 2002. 

Poles Apart: Is Poland's democracy under threat? dir. Glenn Ellis and Katerina 

Barushka, Al Jazeera, https://www.youtube.com/watch?v=tafqx31M0Tw.  
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