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MENSAGEM DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO ENCONTRO 

DE PESQUISADORES SOBRE A AMÉRICA LATINA 

 

O Encontro de Pesquisadores sobre a América Latina (EPAL) foi um 

dos "ecos" de uma reunião realizada no dia 3 de maio de 2013, em que 

estavam presentes os alunos e ex-alunos do PROLAM/USP: Andrés 

Donoso Romo, Bruna Muriel Huertas, Fabiana Oliveira, Iara Machado, 

Jose Alex Rego Soares, Maria Margarida Nepomuceno, Mayra Coan Lago, 

Teresa Otondo, Thaís de Oliveira e Thaís Virga Passos. A reunião tinha 

como objetivo refletir sobre os 25 anos do PROLAM/USP, tal como a 

produção e a divulgação das cerca de 400 pesquisas do Programa, em 

forma de dissertações e teses.  

Com o objetivo de constituir um espaço de aprendizado, de 

experiências, de discussão e de reflexão entre aqueles que estudam ou se 

interessam pela América Latina, sendo do PROLAM/USP ou de outros 

Departamentos e Instituições, organizamos um momento mensal para 

pensar, discutir e refletir a “nossa” América Latina, o qual denominamos 

“Encontro de Pesquisadores sobre América Latina- EPAL”. 

O EPAL é composto por apresentações de estudos de pesquisadores, 

como mestrandos, doutorandos e egressos, que apresentam suas pesquisas 

em até 20 minutos, para depois abrirmos para debate. Inicialmente, em 

2013, as apresentações do EPAL eram apenas de pesquisadores do 

PROLAM/USP, mas desde a comemoração do primeiro ano do EPAL, em 

2014, devido à procura de pesquisadores de outros Programas e 

Universidades, o EPAL passou a ser aberto aos demais pesquisadores.  

Além das apresentações de trabalho, os Encontros contam com a 

presença de alunos e pesquisadores dos mais diversos Departamentos e 

áreas, que contribuem para a reflexão e discussão da América Latina.  
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O Encontro de Pesquisadores sobre América Latina (EPAL) 

completará dois anos de existência em junho de 2015. Até o momento, 

realizamos quatorze edições, contando com apresentações de mais de 

quarenta pesquisadores, entre mestrandos, doutorandos e egressos, além da 

mediação do debate de Professores Doutores do PROLAM/USP como 

Cremilda Celeste de Araújo Medina (ECA/USP), Dilma de Melo Silva 

(ECA/USP), Julio Manuel Pires (FEA-RP/USP), Lisbeth Rebollo 

Gonçalves (ECA/USP), Márcio Bobik Braga (FEA-RP/USP), Renato Braz 

Oliveira de Seixas (EACH/USP), Vivian Urquidi (EACH/USP) e Umberto 

Celli Junior (DIREITO/USP). Além destes Professores contamos com a 

presença de Professores de outras Unidades da Universidade de São Paulo, 

como o Prof. Dr. Felipe Chibás, e de outras Universidades como a 

Profa.Dra. Raquel Paz dos Santos da Universidade de Santo Amaro e da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Profa. Dra. Yanet Aguilera 

Viruez Franklin de Matos da Universidade Federal de São Paulo  e o Prof. 

Dr. José Briceño Ruiz da Universidad de Los Andes na Venezuela e 

professor visitante no Instituto de Relações Internacionais da Universidade 

de São Paulo.  

Dado o sucesso inicial da proposta é com muita alegria que 

continuamos com as apresentações mensais do EPAL e organizamos este 

caderno de resumos, para divulgar as pesquisas e os pesquisadores
1
 do 

PROLAM/USP e de outras Instituições durante o primeiro ano do EPAL 

(2013-2014). Em breve lançaremos o caderno de resumos do segundo ano 

do EPAL (2014-2015). 

Finalmente é preciso agradecer a todos os pesquisadores e 

Professores Doutores que estiveram conosco ao longo destes quase dois 

                                                           
1
 Embora o livro esteja estruturado em mestrandos, doutorandos e egressos do PROLAM/USP, vale dizer 

que estas informações correspondem ao ano 2014-2015, no momento em que apresentaram no EPAL. 

Deste modo, muitos dos alunos já são mestres e doutores pelo PROLAM/USP. Também vale lembrar que 

nem todos os resumos dos apresentadores constam no presente volume porque alguns apresentadores não 

enviaram. 
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anos de EPAL, tornando estes encontros possíveis. Do mesmo modo, 

queremos agradecer ao apoio do Programa de Pós-Graduação Interunidades 

em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo 

(PROLAM/USP) e uma de suas unidades, a Escola de Comunicações e 

Artes da Universidade de São Paulo, que acaba sendo, junto com o 

PROLAM, o espaço físico dos nossos encontros, e a Pró-Reitoria de 

Cultura e Extensão, que tornou possível a publicação destas memórias.  

 

Ana Sofia Garcia Salas (PROLAM/USP) 

Maria Margarida Cintra Nepomuceno (PROLAM/USP) 

Mayra Coan Lago (PROLAM/USP) 

 Thaís de Oliveira (PROLAM/USP) 

Organizadoras e Coordenadoras do Encontro de Pesquisadores sobre 

América Latina-EPAL.  
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ALEXSANDRO SOARES DE SOUSA E SILVA (HISTÓRIA 

SOCIAL/UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) 
 

 

FILMAR A REVOLUÇÃO NO EXÍLIO. UMA ANÁLISE DE "ALSINO Y EL 

CÓNDOR" (1982), DE MIGUEL LITTÍN 
 

RESUMO: A apresentação tem como objetivo analisar o filme "Alsino y el 

cóndor" (1982), do cineasta chileno Miguel Littín, engajado politicamente contra 

a ditadura de Augusto Pinochet. A película foi realizada na Nicarágua com 

aportes nicaraguenses, cubanos e mexicanos. No enredo, o menino Alsino 

alimenta o sonho de poder voar como um pássaro, enquanto presencia a luta 

entre guerrilheiros e militares instruídos por estadunidenses. Fora das câmeras, a 

presença do cineasta no país é marcada por um claro interesse em seguir a 

recente vitória da Revolução Sandinista (1979), apoiada por exilados chilenos 

treinados militarmente em Cuba. Temos como objetivo discutir a confluência 

entre revolução, exílio e cinema, e pensar as relações entre Cultura e Política na 

pesquisa histórica. 

 

ANA SOFIA GARCIA SALAS (MESTRANDA/PROLAM-USP) 

VENEZUELA: VISIONES SOBRE LA INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA 

RESUMO: Nos formulamos como objetivo general, analizar la visión y las 

acciones de la política externa de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez 

y el alcance que éstas han tenido en la América Latina y el Caribe. Partimos de la 

hipótesis, de que la política externa de Venezuela es una proyección de su 

política interna. Compararemos para lograr nuestros objetivos, dos periodos 

claramente diferenciables. El primero reúne a los gobiernos que comandaron el 

país en sus primeros 40 años de democracia conocido como la era del “pacto de 

punto fijo”, y el segundo; el liderado por Hugo Chávez, y después de su muerte 

por su sucesor, Nicolás Maduro. 
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CRISTINA DE BRANCO (ANTROPOLOGIA VISUAL/ UNIVERSIDADE 

NOVA DE LISBOA) 

ETNOGRAFIA AUDIOVISUAL DA OFICINA POPULAR DE AUDIOVISUAL 

LATINO-AMERICANO 

RESUMO: Pretende apresentar neste Encontro de Pesquisadores sobre a América 

Latina meu projeto de tese de mestrado em Antropologia Visual, na Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, orientado pela 

Professora Catarina Alves Costa, a ser defendido em maio de 2015. A minha 

investigação propõe uma percepção etnográfica sobre a Oficina Popular de 

Audiovisual Latino-americano, projeto de aproximação teórico-técnico-prática 

audiovisual a jovens imigrantes latino-americanos residentes na cidade de São 

Paulo, através do seu acompanhamento e da filmagem partilhada das suas 

sessões, ocorridas durante os meses de junho, julho, agosto e setembro de 2014, 

realizadas no espaço do Cineclube latino-americano, sediado no Memorial da 

América Latina. Parte-se das premissas que a latinoamericanidade é um 

imaginário identitário integracionista continuamente inventado e reinventado por 

vários agentes, ressignificado ininterruptamente por outros imaginários 

transregionais e locais, e de que entre as muitas vias da sua contínua reinvenção o 

audiovisual se dá como expressão estética mediadora de impressões locais e 

transregionais e como potencializador da reflexão coletiva sobre a existência 

social de cada um e aquela partilhada. Pretendo, então, compartir esse relato, 

formalizado em relatório e num ensaio audiovisual etnográfico, a intersecção de 

imaginários identitários migrantes e latino-americanos mediados pelo 

audiovisual, a envolvência dos jovens com os temários da deslocação e da 

latinoamericanidade através da Oficina, da recepção de filmes latino-americanos 

contemporâneos e da criação audiovisual coletiva. 
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ELIEL WALDVOGEL CARDOZO (DOUTORANDO/HISTÓRIA-USP) 

RELAÇÕES BILATERAIS ENTRE BRASIL E VENEZUELA (1983-1998) 

RESUMO: O objetivo do trabalho é analisar o processo de aproximação 

diplomática empreendido pelos governos do Brasil e da Venezuela entre os anos 

de 1983 e 1998. Esse período foi marcado por forte crise econômica na América 

Latina, decorrente da elevação dos juros da dívida externa e da interrupção dos 

fluxos de financiamento. A situação de crise provocou reconfiguração de 

políticas econômicas e estruturas políticas nos dois países: os contextos similares 

permitiram o estreitamento de relações entre eles, mesmo a despeito das 

turbulências da crise. Procuraremos mostrar como se desenvolveram essas 

relações de natureza política e econômica, e suas relações com as estruturas de 

poder no sistema internacional. 

 

GISELE C. COSTA (MESTRANDA/ PROLAM-USP E 

PESQUISADORA DA REDE ESTRATO) 

A ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR A PARTIR DA PERSPECTIVA 

CAPITALISTA LATINO-AMERICANA: GÊNESE HISTÓRICA, POLÍTICA E 

SOCIAL 

RESUMO: Desde a década de 1990, os governos neoliberais dos países latino-

americanos executaram programas de distribuição de renda focalizados em 

grupos e subgrupos sociais em situação de pobreza e extrema pobreza. 

Entretanto, a  crescente presença dos programas compensatórios, nos anos 2000, 

tornaram-se respostas institucionais prioritárias ao descontentamento popular 

diante dos processos de desmantelamento da universalidade de direitos sociais, 

entre os quais a educação escolar. No Brasil, o  Programa Bolsa Família 

apresenta o ensino escolar como um dos serviços públicos imprescindíveis para 

ajudar no combate à pobreza inter-geracional, sendo indispensável que os 

beneficiários frequentem a escola regularmente, mediante pena de perderem o 

benefício monetário. Na Venezuela, o Programa Misiones foi implementado em 
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2003 e desde o início esse programa caracterizou-se por atender as camadas 

populares pauperizadas, por meio das missões voltadas para a educação básica: 

Misión Robinson I e Misión Robinson II. Nesse sentido, esse trabalho tem por 

objetivo analisar a concepção de educação escolar no Programa Bolsa Família e 

no Programa Misiones e apresentar quais os desdobramentos da associação entre 

a escola e o combate do pauperismo, verificando seus resultados provisórios 

quanto ao fechamento do ciclo da pobreza e da superação do fracasso escolar 

entre as camadas populares. Para tanto, essa abordagem utiliza como 

metodologia investigativa o materialismo histórico e dialético, considerando os 

pressupostos teóricos, políticos e econômicos que justificam a vinculação do 

combate à pobreza à educação no Brasil e na Venezuela.  

 

GUSTAVO LOUIS ENRIQUE (DOUTORANDO UFSCAR) 

DESENVOLVIMENTO E DEMOCRACIA: A CEPAL E AS INTERPRETAÇÕES 

DE C. FURTADO E J. M. ECHAVARRÍA. 

RESUMO: O economista brasileiro Celso Furtado (1920-2004) e o sociólogo 

espanhol José Medina Echavarría (1903-1977) são dois importantes pensadores 

da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe – CEPAL. Em relação à 

primeira geração dos cepalinos (década de 1950), estes foram dos poucos autores 

que colocaram o debate da democracia como central na proposição de estratégias 

de planejamento do desenvolvimento. A hipótese de investigação é que Furtado e 

Echavarría se deparam com a questão de como construir a modernidade na 

periferia de matriz colonial, desencadeando na política como espaço central nesta 

tarefa, e, principalmente, com o peso na democracia para a realização do 

desenvolvimentismo. Porém, cada autor apresenta uma interpretação distinta de 

democracia, como meio estratégico e fim em Furtado, de base social-

democrática, e como um valor de liberdade e “criação social” em Echavarría, de 

base liberal competitiva. A análise proposta para esta apresentação será balizada 

em três momentos: I- verificar o que significa o desenvolvimento nas condições 

da periferia subdesenvolvida para ambos os autores; II- comparar as diferenças e 
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semelhanças atribuídas pelos autores ao papel do economista e do sociólogo 

frente ao desenvolvimento; III- identificar a relação entre um “ideal democrático” 

e o planejamento democrático (no sentido atribuído por Mannheim). Comparar 

autores de diferentes matrizes intelectuais, inseridos em uma mesma agenda de 

debate (tradição do pensamento cepalino), que convergem na questão da 

democracia (a política), porém de formas distintas, talvez possa conferir 

complementariedade explicativa do desenvolvimentismo de matriz cepalina, 

entre uma teoria de base material/econômica de Furtado e a sociologia de base 

cultural em Echavarría.  

 

 

HYGINO SEBASTIÃO AMANAJÁS DE OLIVEIRA 

(DOUTOR/PROLAM-USP) 

FEDERALISMO FISCAL NO BRASIL, ARGENTINA, VENEZUELA E MÉXICO 

E A INTEGRAÇÃO NA AMÉRICA LATINA 

 

RESUMO: O presente estudo volta-se à discussão do Federalismo Fiscal na 

América Latina, em particular nas quatro Federações Brasil, Argentina, México e 

Venezuela, como instrumento de integração. A proposta de integração 

desenvolve-se a partir da compreensão do sentido de pobreza, que na região está 

associado à desigualdade, inserido sobretudo a partir de uma primeira integração 

digamos, quando houve um encontro entre as civilizações pré-hispânicas e 

europeia, notadamente Espanha e Portugal, em decorrência da qual se enraízam a 

pobreza e a exclusão social na sociedade dela resultante. No entanto, passados 

cinco séculos, entende-se que a integração da América Latina poderá encontrar 

em oportunidades de participação da sociedade no debate político, e portanto, na 

inclusão social, uma outra realidade em que a pobreza possa ser reduzida ou 

extinta. Para tanto, o estudo ora apresentado utiliza da teoria sobre uma ética de 

participação e distribuição, construída nas democracias latino-americanas. Esse 

sentido de construção de relações sociais vincula-se à necessidade também de 

serem estruturadas relações sociais condizentes com a solidariedade social, 
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estabelecendo-se na região instituições próprias que assegurem a redução das 

desigualdades sociais e que possam revelar um novo e autêntico modelo de 

integração. As normas jurídicas presentes no Federalismo Fiscal nas quatro 

Federações mencionadas são valioso instrumento do fortalecimento de 

instituições próprias ao ensejo de desenvolvimento regional, com inclusão social 

em que a conservação do meio ambiente reflete a preocupação com o ser 

humano. Enfim, a proposta de integração regional está expressa na distribuição e 

aplicação de receitas arrecadas por meio da tributação ambiental, enlaçando o 

Federalismo Fiscal próprio e comum às Federações latino-americanas. 

 

MARÍA DEL CARMEN HERNANDÉZ  EGUIARTE (INSTITUTO 

POLITÉCNICO NACIONAL/MÉXICO) 

EL CAMBIO EN LA ESTRATEGIA DE LA POLÍTICA SOCIAL DE COMBATE A 

LA POBREZA EN MÉXICO 

 

RESUMO: Desde la década de los noventa, los Programas de Transferencias 

Monetarias Condicionadas (PTC) son el instrumento más importante para la 

lucha contra la pobreza en México. Su objetivo, a corto plazo, es la disminución 

de las cifras a través de un nivel de ingreso sujeto a un conjunto de 

corresponsabilidades en términos de nutrición, salud y educación. Con el 

cumplimiento de estos requisitos se pretende alcanzar el objetivo establecido a 

largo plazo referente a la acumulación de capital humano. Hasta el año 2013, el 

programa más importante de esta naturaleza en el país era Oportunidades.  

Una de las críticas más importantes al programa es su incapacidad de ofrecer un 

vínculo con el mercado de trabajo que ofrezca empleos para la superación de la 

pobreza de las familias beneficiarias. El estudio de la pobreza y la necesidad de 

un cambio de estrategia en la política social consideró el uso de microdatos de la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) con el 

desarrollo de los siguientes aspectos:  

 Un modelo probit que tuvo como objetivo verificar si el programa Oportunidades 

reduce la probabilidad de ser pobre en México. Lo anterior se logró con un 
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conjunto de variables para contribuir en la explicación del fenómeno. El principal 

hallazgo fue que, al contrario de lo esperado, el programa aumenta la 

probabilidad de ser pobre.  

 El cálculo del índice de concentración y curva de Pseudo-Lorenz por concepto de 

las transferencias del programa mostró la ineficiente focalización de los recursos. 

Esto contribuyó a que Oportunidades no lograra disminuir la pobreza de manera 

constante.  

 Con la definición de las fuentes de ingreso de los pobres agrupados en quintiles 

en función de su ingreso familiar per cápita mensual, se encontró una relación 

directa entre la intensidad de la pobreza y la dependencia del ingreso hacia las 

transferencias sociales e inversa con respecto a los recursos generados por el 

trabajo.  

 La caracterización del mercado de trabajo de los pobres y de los beneficiarios del 

programa muestra que existen niveles considerablemente altos de desocupación y 

una escasa seguridad laboral que conduce a una trampa de pobreza difícil de 

superar.  

 

MOIRA ANNE BUSH BASTOS (MESTRE/UNESP) 

NARRATIVAS MÍTICAS EM MATES BURILADOS 

RESUMO: Mates burilados são obras que contém narrativas míticas, que foram 

cuidadosamente buriladas na casca amadeirada do fruto seco: cabaça.  Essas 

peças tradicionais, encontradas no Pavilhão da Criatividade, no Memorial da 

América Latina em São Paulo, transmitem a vida e a cultura Wanka do Valle Del 

Mantaro, na região centro sul do Peru.  Através de filigranas surgem imagens da 

paisagem local, dos costumes, das festas, dos rituais, das celebrações, das 

mudanças, do dia-a-dia desse povoado. São livros circulares e pedagógicos que 

atravessam o tempo até a sua decomposição material. Uma arte indígena que 

representa três ou mais mundos dos povos andinos. A história volta a ser contada 

e recontada infinitamente. 
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MYRNA VALÉRIA COELHO FRASSETO (DOUTORA/PROLAM-

USP) 

SOFRIMENTO E TORTURA: BRASIL (1964-1985) E ARGENTINA (1976-

1983) 

RESUMO: O presente trabalho propõe-se a analisar a experiência de presos 

políticos torturados pelas ditaduras do Brasil (1964 - 1979) e da Argentina (1976 

– 1983) a partir da fenomenologia-existencial. Após conceituar a "tortura" e 

inscrevê-la historicamente, esta pesquisa utiliza-se da análise de literatura de 

testemunho, de entrevistas e de depoimentos, problematizando ao final o 

conceito de “tortura psicológica”. 

 

 

RAQUEL PAZ DOS SANTOS (UFRJ/UNISA) 

REDESCOBRINDO O PAÍS VIZINHO: A CONSTRUÇÃO DO DISCURSO DA 

ALTERIDADE NOS INTERCÂMBIOS CULTURAIS ENTRE ARGENTINA E 

BRASIL (1930-1954) 

RESUMO: Nosso estudo pretende analisar uma nova vertente das relações entre 

Argentina e Brasil durante os anos de 1930 a 1954 a partir do estudo do 

expressivo fluxo simbólico entre as duas sociedades através da cooperação 

cultural promovida por projetos desenvolvidos pela diplomacia, mas também de 

forma espontânea pelos diferentes grupos da sociedade civil como intelectuais, 

médicos, artistas, sindicalistas, estudantes, entre outros. Esse continuo 

intercâmbio proporcionou uma redescoberta do país vizinho levando a 

construção de representações que criticavam as recorrentes imagens da inimizade 

e rivalidade nas relações bilaterais e estimulava a aproximação entre os dois 

países em um momento decisivo da criação de um projeto alternativo de 

desenvolvimento que fosse crítico ao imperialismo norte-americano e 

promovesse a integração regional.  
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RICARDO ABREU DE MELO (MESTRANDO/PROLAM/USP) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA: UM 

ESTUDO SOBRE O FORO DE SÃO PAULO 

 
RESUMO: As forças revolucionárias, progressistas, patrióticas e populares da 

América Latina e Caribe têm um grande desafio teórico e político pela frente: 

promover e projetar para o futuro, a partir de uma sistematização teórica das 

experiências em curso, a luta pela integração solidária, pela libertação nacional (e 

continental), e pela emancipação dos trabalhadores e dos povos latino-

americanos e caribenhos. 

 
 

 

 

SYLVIA ADRIANA DOBRY –PRONSATO (DOUTORA FAU-USP) 

DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO NO ENSINO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO: O TALLER TOTAL DA UNIVERSIDADE NACIONAL DE 

CÓRDOBA, ARGENTINA 

 

RESUMO: Uma proposta de ensino considerada pioneira vigorou entre os anos 

70 e 76, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Nacional de 

Córdoba, Argentina e foi conhecida com o nome de  Taller Total1
2
. Discute-se 

essa experiência como parte do debate sobre ensino de arquitetura e urbanismo 

em América Latina, do que participou também  Brasil  e que permeou as décadas 

de 1960 e 1970, e que revalorizava o pensamento da Escola Bauhaus. O Taller 

Total se desenvolveu  a partir de três premissas fundamentais: a arquitetura é 

uma área de caráter prioritariamente social; seu ensino deve partir da análise da 

                                                           
1
 A palavra taller significa, em português, ateliê, porem  preferi conservar a 

designação Taller Total, por ser conhecida assim em toda a América Latina. 
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sociedade e de suas necessidades; sua gestão deve ser democrática e 

participativa. 

 

 

THARSILA HELENA PALADINI AUGUSTO (MESTRANDA/UNISA) 
 

JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO: OS IMPACTOS DA COMISSÃO DA VERDADE 

SOBRE OS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL E ARGENTINA 

 

RESUMO: Um dos objetivos das Comissões denominadas da verdade é que após 

as descobertas da realidade ocorrida durante o regime ditatorial é que essa 

verdade seja divulgada e entregue as autoridades competentes para que se aplique 

o direito. No caso o ramo do direito que mais sofreu violações nesses períodos de 

ditaduras, sabidamente, foi o Direito Humano, este que ainda esta em formação, 

quase como que uma ética mundial de respeito a vida e a dignidade da pessoa 

humana. Ao se revelar a verdade o dever de qualquer Estado de Direito é aplicar 

a lei, em sentido lato, seja a Constituição, a leis ordinárias, ou os tratados 

internacionais aderidos por aquele sistema jurídico. A Argentina se mostra como 

um país que mais deu, e ainda dá efetividade as suas leis, princípios e tratados 

sobre Direitos Humanos na América Latina, pois puniu mais de 200 (duzentos) 

militares por cometerem crimes contra a humanidade no período ditatorial, estes 

por sua vez, foram revelados pelas Comissões que buscavam, instituídas logo 

após ao fim da ditadura em 1983. Já o Brasil a Comissão da Verdade apenas foi 

instituída no ano de 2011, ou seja, quase 30 (trinta) anos após acabar o período 

da ditadura no Brasil, e seu relatório final, divulgado no fim do ano de 2014, até 

a presente data gerou pouquíssimos avanços, pois os agentes estatais que 

violaram os direitos humanos sequer foram indiciados como deveriam, sob o 

manto de um julgamento do Supremo Tribunal Federal referente a Lei de Anistia, 

onde reconheceram a validade de uma lei de mandamentos destoante das normas 

constitucionais e tratados internacionais sobre direito humanos em que o Brasil é 

signatário. Nada se avança em termos de efetividade de direitos quando, uma vez 
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conhecida a realidade, a verdade e ela não provoca a aplicação das normas 

pertinentes para tanto. Isso ocasiona a sensação de impunidade e afastamento do 

direito como mecanismo de controle das crises sociais, e em casos agudos como 

o que vivemos no Brasil, a própria existência do Estado como instituição se 

enfraquece. 

 

 

 

YANET AGUILERA VIRUEZ FRANKLIN DE MATOS (HISTÓRIA DA 

ARTE/UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO) 
 

A MADONA E O CAVALEIRO  
 

RESUMO: Muitas vezes se reduziu parte do cinema latino-americano a seu 

aspecto político mais evidente: denuncia do subdesenvolvimento congénito que 

parece assolar nossos países. Esta perspectiva permitia à crítica julgar um papel 

duplo. Primeiro, o da instancia rebaixada, dado que pertencia a esse mundo 

“atrasado”, de modo que passava a copiar categorias e classificações emprestadas 

de centros de pensamentos mais prestigiados sem questioná-los  sobre sua 

possível adequação ao assunto tratado. Segundo,  por meio da interpretação da 

narrativa fílmica, cumpria o papel de instancia esclarecedora (no sentido 

iluminista do termo), pretendendo resgatar a parcela da realidade representada 

pelo filme, ao elucidar criticamente o estado deplorável em que esta se 

encontrava. Este duplo aspecto da crítica será trabalhado na análise de Vidas 

Secas, romance de Graciliano Ramos adaptado por Nelson Pereira do Santos. Por 

meio da estética e iconografia pretendemos interrogar seu contexto crítico que 

reduziu, tanto o livro como o filme, a um produto naturalista, que denuncia a 

desumanização da população rural do Nordeste Brasileiro pela miséria extrema. 

Nos perguntamos: em que medida esta crítica, que se tornou canônica no Brasil 

(faz parte do ensino que serve para as provas do vestibular e do Enem), que 

assume pressupostos do século XIX positivista, não é uma simplificação da 

maneira como o romance e o filme tratam desse contexto histórico e social, que 

não exatamente o da crítica. Velhas dicotomias hierarquizadas estão aqui em 
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jogo, como por exemplo,  urbano e o rural – são introduzidas sem nenhum 

questionamento. 
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ANEXOS 
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Seguem os cartazes dos Encontros de Pesquisadores sobre a América Latina 

(EPAL) entre agosto de 2014 e junho de 2015: 

 

CARTAZ DO DÉCIMO ENCONTRO DE PESQUISADORES 

SOBRE A AMÉRICA LATINA-EPAL 
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CARTAZ DO DÉCIMO PRIMEIRO ENCONTRO DE 

PESQUISADORES SOBRE A AMÉRICA LATINA-EPAL 
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CARTAZ DO DÉCIMO SEGUNDO ENCONTRO DE 

PESQUISADORES SOBRE A AMÉRICA LATINA-EPAL 
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CARTAZ DO DÉCIMO TERCEIRO ENCONTRO DE 

PESQUISADORES SOBRE A AMÉRICA LATINA-EPAL 
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CARTAZ DO DÉCIMO QUARTO ENCONTRO DE 

PESQUISADORES SOBRE A AMÉRICA LATINA-EPAL 
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CARTAZ DE COMEMORAÇÃO DO SEGUNDO ANO DO 

ENCONTRO DE PESQUISADORES SOBRE A AMÉRICA 

LATINA-EPAL



 
 

 

APOIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA 

LATINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO- PROLAM/USP. 

 

 

 
 

 

ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES DA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO –ECA/USP 

 

 
PRÓ-REITORIA DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


