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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 discentes 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 contar
com apresentadores de outras Unidades e Faculdades da Universidade de São
Paulo, tal como de outras Instituições.
Além das apresentações de trabalho, os Encontros contam com a presença
de alunos e pesquisadores das mais diversas áreas, que contribuem para a
reflexão e discussão da América Latina.
O Encontro de Pesquisadores sobre América Latina (EPAL) completou
dois anos de existência em junho de 2015. Até o momento, realizamos quinze
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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 (FEARP/USP), Lisbeth Rebollo Gonçalves (ECA/USP), Márcio Bobik Braga (FEARP/USP), Renato Braz Oliveira de Seixas (EACH/USP), Vivian Urquidi
(EACH/USP) e Umberto Celli Junior (DIREITO/USP).
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 pesquisadores1 do PROLAM/USP e de outras
Instituições durante o primeiro ano do EPAL (2013-2014). E, posteriormente,
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 dois 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, em especial, 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.

1

Embora o livro esteja estruturado em mestrandos, doutorandos e egressos do PROLAM/USP,
vale dizer que estas informações correspondem ao ano 2013-2014, no momento em que
apresentaram no EPAL. Deste modo, muitos dos alunos já são mestres e doutores pelo
PROLAM/USP.
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MESTRANDOS
PROLAM/USP
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ANDRÉ LUIZ LANZA

LINHA DE PESQUISA : Sociedade, Economia e Estado.
ORIENTADORA: Maria Lúcia Lamounier.
IMIGRAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL E NA ARGENTINA (18701930).
RESUMO: O objetivo do trabalho é examinar e comparar os processos de imigração e
de industrialização no Brasil e na Argentina no período entre 1870 e 1930. Durante este
período, houve uma grande expansão da economia agroexportadora nos dois países,
marcada pela produção cafeeira no sudeste do Brasil e pela produção de cereais e
produtos pecuários na região de Buenos Aires. É também durante este período que
ocorre o início do processo de industrialização e modernização da infraestrutura nos
dois países. A literatura para o período destaca, para os dois países, o papel que os
imigrantes tiveram na formação e consolidação das indústrias nacionais. A grande
disponibilidade de terras, a escassez populacional e a demanda crescente por mão-deobra para sustentar a economia agroexportadora atraíram imigrantes de várias origens.
Uma primeira série de questões examina e compara o debate da historiografia sobre os
fatores que promoveram os processos de industrialização e imigração nos dois países, a
expansão de atividades econômicas voltadas para a exportação e os fatores que levaram
ao incremento da imigração em ambas as economias. Serão investigados o contexto em
que se deu a atração das massas de imigrantes para esses países (semelhanças e
diferenças), a relação entre a imigração, a ampliação do mercado de trabalho assalariado
e o aumento da demanda por bens e serviços nas duas regiões. A segunda série de
questões analisa e compara os processos de imigração para as duas regiões. Serão
analisadas as políticas empreendidas pelos governos para a atração dos imigrantes e o
impacto da imigração para o fenômeno da urbanização nas duas regiões. Serão
examinados também a origem, dados estatísticos e condições sociais dos imigrantes e os
efeitos que os distintos processos de transformação do mercado de trabalho
condicionaram a demanda por bens e serviços nas duas regiões. A terceira série de
questões está relacionada com o papel dos imigrantes para o crescimento das atividades
industriais nas regiões.
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BRUNO ARANHA

LINHA DE PESQUISA : Sociedade, Economia e Estado.
ORIENTADOR: Márcio Bobik Braga.
DE BUENOS AIRES A MISIONES: CIVILIZAÇÃO E BARBÁRIE NOS RELATOS
DE VIAGENS CIENTÍFICAS REALIZADAS À TERRA DO MATE

(1882-1901).

RESUMO: O presente trabalho consiste numa proposta de análise de relatos realizados
por viajantes que, tendo um ponto de partida em comum - Buenos Aires - se dirigiram a
Misiones, no nordeste argentino e publicaram textos sobre a região entre 1882 e 1901.
Através desses relatos, temos como intuito desenvolver uma maior compreensão sobre a
visão que seus autores tinham acerca de Misiones. Um dos pontos norteadores desse
trabalho é a transposição da oposição centro versus periferia para um novo espaço: o
americano. Ou seja, a oposição usada para opor a Europa, o “centro civilizado do
mundo” em relação à América, que seria um lugar que ainda “carecia de civilização”, é
transportado para esse novo espaço. A partir de então, dentro da própria Argentina
temos um centro (Buenos Aires) e uma periferia (aqui representada por Misiones).
Nesse novo espaço, essa dicotomia sofreu apropriações e recriações, que serão
estudadas neste trabalho.

CLÁUDIA MARCELA BLANCO TIFARO

LINHA DE PESQUISA : Sociedade, Economia e Estado.
ORIENTADOR: Vivian Urquidi.
ESTUDO COMPARATIVO DOS IMPACTOS SOCIOCULTURAIS DOS SISTEMAS DE
IRRIGAÇÃO NAS COMUNIDADES CAMPONESAS

LA SIERRA (TOLIMA –

COLÔMBIA ) E PETROLINA (PERNAMBUCO-BRASIL)

RESUMO: Com esta pesquisa, busca-se comparar e analisar qual é o impacto
sociocultural que geram os sistemas de irrigação em duas comunidades camponesas:
uma na Colômbia, localizada na Vereda La Sierra (Tolima), e outra, no Brasil,
município de Petrolina (Pernambuco), onde os sistemas de irrigação são um elemento
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transformador, tanto da paisagem, quanto das relações sociais e culturais existentes
nestes territórios. É importante ressaltar que a inserção dos sistemas de irrigação no
território colombiano e brasileiro esta ligada à implementação do modelo de
desenvolvimento econômico de áreas rurais pouco produtivas, e se enquadra na lógica
capitalista, que propôs a revolução verde durante a década dos anos 50, com objetivo de
aumentar a produtividade de alimentos e acabar com a fome no mundo.
Neste trabalho defendemos que há um contínuo processo de adaptação das
comunidades camponesas às novas condições econômicas, sociais, políticas e culturais,
permitindo assim a sua existência, isto como resultado de sua capacidade inventiva e
criativa e da sua flexibilidade para adaptar-se a esses tipos de processos, mostrando
desta maneira a importância de seu papel social como eixo de luta da soberania
alimentar.

CRISTIANA DE VASCONCELOS LOPES

LINHA DE PESQUISA : Práticas Políticas e Relações Internacionais.
ORIENTADOR: Osvaldo Luis Angel Coggiola.

OS DESERTORES DA GUERRA NA TRÍCIPLE ALIANÇA: UTOPIA
ANÁRQUICA?

RESUMO: Durante o século XIX, o governo imperial brasileiro envolveu-se em
diversos conflitos na região do rio do Prata. O primeiro teve início em 1817, com a
ocupação do atual território uruguaio por tropas luso-brasileiras. Em 1821, a região foi
anexada ao Brasil com o nome da província Cisplatina e, no ano seguinte, passou a
integrar o Estado imperial recém-proclamado. Em 1825, com apoio da população local,
tropas comandadas pela líder uruguaio Juan Lavalleja ocuparam a província Cisplatina
e declararam sua anexação à República das Províncias Unidas do Rio do Prata, atual
Argentina. Após três anos de conflito, o Brasil e a Argentina reconheceram a
independência da Cisplatina, que se tornou a República Oriental do Uruguai. Nas
décadas seguintes, o governo imperial brasileiro continuou interessado em compartilhar
o controle da região platina. A navegação pelos rios da bacia do Prata era fundamental,
pois garantia acesso à província de Mato Grosso. Na década de 1850, tropas brasileiras
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envolveram-se em confrontos no Uruguai e na Argentina, ajudando os oposicionistas
locais a derrotarem os governos do Uruguai e da argentina, respectivamente, Manoel
Oribe e Juan Manoel Rosas. Essas intervenções demonstram o interesse do governo
imperial brasileiro em manter no poder , naqueles países, governos que fossem seus
aliados

e não criassem obstáculos à

livre

navegação na bacia do Prata. As

intervenções brasileiras não significaram o fim dos conflitos na região; ao contrário,
apesar da existência de acordos de livre navegação, autoridades dos países platinos
frequentemente criavam dificuldades para a passagem de navios estrangeiros. Ao
mesmo tempo, representantes diplomáticos do Brasil e do Paraguai entravam em
choque em relação aos limites de seus respectivos territórios. Essa situação gerou
tensões entre os governos brasileiro e paraguaio, os quais passaram a concentrar tropas e
soldados na região de fronteira entre os países. Na década de 1860, os governantes
Atanásio Cruz Aguirre, do Uruguai,

e Francisco Solano López, do Paraguai,

estabeleceram uma aliança política e econômica, gerando desconfianças nos governos
brasileiro e argentino, que temiam perder o controle dessa região. Desde os meados do
século XIX, o Paraguai vivia um processo de desenvolvimento econômico, com criação
de indústrias, construção de estradas de ferro e uma fecunda expansão agrícola. Visando
ampliar esse processo, o governo paraguaio procurou garantir o livre acesso ao
Atlântico, sem qualquer restrição, pelos rios da bacia do Prata. Em 1864 o governo
brasileiro realizou nova intervenção no Uruguai, apoiando a derrubada de Aguirre e a
instalação de um novo governo, sob o comando de Venâncio Flores. O Paraguai, aliado
de Aguirre, rompeu relações diplomáticas com o governo imperial brasileiro. No ano
seguinte, o exercito paraguaio invadiu o Mato Grosso e parte do norte da Argentina.
Essas invasões levaram à formação da tríplice Aliança entre os governos do Brasil,
Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. Nesse sentido, a guerra contra o Paraguai,
assim como a resistência à guerra foi constituída por uma relação social e histórica,
onde entra em cena o conflito latente entre nações vizinhas, onde as abordagens acerca
da guerra apontam para o discurso da subserviência latina aos ingleses para explicar a
guerra. Em linhas gerais, tal abordagem estabelece a equação linear sobre a guerra,
silenciando assim, a resistência à mesma, atribuindo aos atores sociais, naquele período,
uma passividade política sobre a guerra, e, dessa forma, estabelecimento contradições
sobre a temática, produzida socialmente e historicamente acerca do conflito.
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MARIA FERNANDA DEGAN

LINHA DE PESQUISA : Sociedade, Economia e Estado.
ORIENTADOR: Osvaldo Luis Angel Coggiola.

PROGRAMAS SOCIAIS NOS GOVERNOS LULA E BACHELET

RESUMO: A partir do Segundo Consenso de Washington, o Banco Mundial admite que
a região da América Latina padece de um grave quadro de “persistência e crescimento
da pobreza”, a despeito das medidas de ajuste econômico propostas e adotadas ao longo
dos 1980 e 90 e chega a designar esta última como “década da desigualdade e da
pobreza”. Diferentemente do que vinha sendo defendido antes, no Primeiro Consenso
de Washington (1989) e no World Economic Report (1990), os relatórios assumem
também a impossibilidade de superação da fome apenas via fortalecimento do mercado
e crescimento econômico e recomendam que os Estados adotem políticas sociais
focalizadas “de qualidade”, que concentrem recursos em programas para o
enfrentamento da pobreza. Diversos países da região como Brasil, Chile e Argentina,
seguem as orientações dos “Programas de Redução da Pobreza e de Crescimento”
(1999) e dos “Planos Estratégicos de Redução da Pobreza” (1999). Os governos Lula
(2002-2010) no Brasil e Bachelet (2006-2010) no Chile tiveram forte cunho social e são
conhecidos por seus amplos programas sociais, além de terem trajetórias políticas
ideologicamente vinculadas à esquerda e de haverem ascendido ao poder
aproximadamente no mesmo período. Esta pesquisa, ainda em estado inicial, pretende
analisar as políticas públicas de combate à fome2 aplicadas nos governos Lula e
Bachelet, desde suas concepções até seus resultados para verificar como aparecem as
recomendações de política social de combate à pobreza do Banco Mundial e em que
medida trabalham no sentido da diminuição ou, antes, da manutenção da pobreza nos
dois países.

2

Definida pela ONU como a ingestão de menos de 1800 quilocalorias por dia.
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MAYRA COAN LAGO

LINHA DE PESQUISA : Práticas Políticas e Relações Internacionais
ORIENTADOR: Julio Manuel Pires

TRABALHADORES DO BRASIL, MIS QUERIDOS DESCAMISADOS: A (RE)
INVENÇÃO DOS TRABALHADORES NO VARGUISMO E NO PERONISMO

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo estudar os imaginários sociais sobre os
trabalhadores no varguismo e no peronismo. Posteriormente, pretendemos comparar os
imaginários sociais sobre os trabalhadores no Estado Novo (1937-1945) com os do
Primeiro Peronismo (1946-1955), visando estabelecer aproximações e distanciamentos
entre os mesmos. Para lograr o objetivo, analisaremos os discursos políticos de Getúlio
Vargas e Juan Domingo Perón em duas festas cívicas específicas de seus países, isto é:
10 de novembro e o Primeiro de Maio, entre os anos 1937-1945, no Brasil; e o 17 de
outubro e o Primeiro de Maio, entre os anos 1946-1955. A partir da análise dos
discursos políticos, sobretudo relacionados aos imaginários sociais sobre os
trabalhadores, propomos a ideia de uma (re) invenção dos trabalhadores, composta pela
combinação de aspectos imateriais ou simbólicos com os aspectos materiais.

RICARDO GUSTAVO DE MELO
LINHA DE PESQUISA : Práticas Políticas e Relações Internacionais.
ORIENTADOR: Márcio Bobik Braga.

REALIDADE NACIONAL E A FILIAÇÃO MARXISTA: MARIÁTEGUI E HAYA
DE LA TORRE

RESUMO: A intelectualidade latino-americana se põe a repensar continuamente, na
busca

de

sistemas

de

pensamentos

que

traduzam

suas

necessidades

em

autodeterminação. Tal sentimento de busca é compartilhado pelos intelectuais das mais
diferentes matizes e espectros ideológicos, que não se veem representado pelos
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referenciais teóricos e paradigmas do chamado “Centro” e se lançam na procura deste
conteúdo fugidio.
Está indagação essencialista posta pela existência, leva os mais diversos sistemas de
pensamento; liberais, conservadores e marxistas a mitigação diante dos imperativos da
realidade, que os remete ao dilema da questão nacional.
A questão nacional enquanto dilema intelectual, não deixa de ser político e social,
porque os intelectuais enquanto agentes ativos podem vir a ter a função social de
partido no sentido lato, de comitê diretivo de propaganda, e não de partido no sentido
stricto: organização composta, por lideranças políticas profissionais, militantes,
funcionários e colaboradores.
Um homem ou um conjunto de homens que pretende no campo de luta das ideias,
ganhar corações e mentes, busca obter a supremacia da sua concepção do mundo sobre
as demais. Portanto conquistar um lugar de superioridade no campo e na concepção da
cultura. Quando os intelectuais tomam pra si tal tarefa de ser os dirigentes políticointelectuais na organização da cultural nacional. Suas produções culturais serão os
elementos que imprimem ao pensamento coletivo uma elaboração das suas
representações, que têm forçosamente de ficar onerados com as responsabilidades de
um dia vir a orientar o Estado na realização da missão que lhe é reservada, o trabalho
educativo da organização nacional. Aos expoentes da inteligência e da cultura dos
países da América Latina incumbe, tacita ou explicitamente, elaborar diretrizes para
organização nacional.

THAÍS DE OLIVEIRA

LINHA DE PESQUISA: Comunicação e Cultura.
ORIENTADOR: Márcio Bobik Braga.

OLHARES CRUZADOS NA FRONTEIRA: A FIGURA DO GAUCHO E DO
GAÚCHO NA LITERATURA GAUCHESCA

RESUMO: O objetivo desta pesquisa é entender o gaucho ou gaúcho, um dos símbolos
da nacionalidade latino-americana do século XIX, por meio da literatura gauchesca.
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Consideramos literatura gauchesca aquela produzida na região do Pampa no século XIX
e que, em grande parte, retrata a realidade social e cultural do gaucho. Para alguns
críticos literários, a literatura gauchesca foi uma das principais manifestações literárias
latino-americanas, com ricas particularidades na evolução da literatura “das Américas”.
Tentaremos entender por meio dela, esse “outro”, aquele que é considerado por muitos
um genuíno latino americano, no que concerne às suas condições sociais e culturais,
tanto na região do Pampa quanto no Sul do Brasil, mais especificamente, no Rio Grande
do Sul. Construiremos uma interpretação por meio das seguintes obras gauchescas:
Diálogos Patrióticos (Bartolomé Hidalgo – Uruguai), El Gaucho Martín Fierro (José
Hernández – Argentina), Santos Vega (Hilário Ascasubi – Argentina), Contos
Gauchescos (João Simões Lopes Neto – Brasil) e Tapera (Alcides Maya – Brasil).

THAÍS VIRGA PASSOS

LINHA DE PESQUISA : Sociedade, Economia e Estado.
ORIENTADORA: Maria Cristina Cacciamali.

A IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO FÍSICA NO EIXO AMAZONAS :
OPORTUNIDADES E DESENVOLVIMENTO .

RESUMO: Assumindo a importância da integração latino-americana nesta pesquisa se
estuda a relevância estratégica e econômica da integração física, baseada nos
transportes, no âmbito intrarregional do Eixo Amazonas de integração - Brasil,
Colômbia, Equador e Peru - e sua relação com o desenvolvimento da região.
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DOUTORANDOS
PROLAM/USP
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ISA MÁRCIA BANDEIRA DE BRITO
LINHA DE PESQUISA : Comunicação e Cultura.
ORIENTADORA: Dilma de Melo Silva.
ARTE E DENÚNCIA : NOS REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE RICARDO TELES,
ALBERTO KORDA E RICARDO RANGEL.

RESUMO: O presente trabalho pretende analisar os registros fotográficos do brasileiro
Ricardo Teles, do cubano Alberto Korda, e do moçambicano Ricardo Rangel. Eles
contam histórias similares sobre denúncias, reivindicações, legitimações, em amplo
repertório, trata-se de um estudo da imagem do negro nestes continentes, através de uma
metodologia analítica e comparativa. Esta pesquisa postula contribuir para a
compreensão do papel mediador da fotografia, com a divulgação de ideologias
imagéticas junto à sociedade, tendo como base a reflexão do próprio homem. A
trajetória proposta situada entre os séculos XX e o século XXI, percorrerá as cidades de
São Paulo, Havana, e Maputo, certamente trará uma justificativa ampliada à nossa visão
destes continentes, numa tentativa de compreender grupos sociais não hegemônicos. O
exame deste material iconográfico almeja problematizar a construção destas imagens e
mostrar como a fotografia documental se insere na história individual e coletiva dos
países postos em relevo. Considerando a produção e a divulgação destas imagens
fotográficas, pela invasão a que somos submetidos por uma quantidade imensa de
informações visuais, característica premente do século XXI, ultrapassados dois séculos
do nascimento da técnica de representação mecânica de imagens se faz necessária uma
reflexão e crítica desta produção em que o grupo social principal personagem destas
narrativas está, todavia as margens da história.
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JOSE ALEX REGO SOARES

LINHA DE PESQUISA : Sociedade, Economia e Estado.
ORIENTADOR: Márcio Bobbik Braga.
O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES REGIONAIS DE FOMENTO NO FINANCIAMENTO
DO DESENVOLVIMENTO NA

AMÉRICA LATINA

Resumo: Pesquisando os mecanismos de financiamento da região jogaremos luz sobre
alguns obstáculos no desenvolvimento da região, em especial a falta de autonomia sobre
os fluxos financeiros. Pois se compreende que o entendimento dos processos de
financiamento da região para alavancar a integração regional não é apenas um fato
conjuntural para os países latino-americanos, mas faz-se necessário por questões
estratégicas.

MARCELO MENDES

LINHA DE PESQUISA : Comunicação e Cultura.
ORIENTADORA: Dilma de Melo Silva.

CARYBÉ E MENDIVE: UM ESTUDO COMPARATIVO DA DIÁSPORA IORUBÁ
NA ARTE LATINO -AMERICANA , NO

BRASIL E EM CUBA

RESUMO: O projeto de pesquisa visa atingir a proposta do PROLAM, de caráter
temático e interdisciplinar, procura observar nas diversas expressões no campo das artes
plásticas o processo de integração da América Latina.
Inscrito no eixo da Comunicação e Cultura, uma das três diretrizes metodológicas do
programa, por meio da extensa obra de dois artistas latino-americanos, Carybé e
Mendive, a pesquisa pretende analisar a diáspora iorubá na formação artística e cultural
no Brasil e em Cuba, ou seja, na interconexão da religião e da arte em duas regiões
distintas da América Latina.
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A produção artística mencionada, além de ser de grande expressão, pode contribuir
substancialmente como uma nova abordagem, promovendo arte e cultura de matriz
negro africana iorubá nos dois países.

MARCOS ANTÔNIO FÁVARO MARTINS

LINHA DE PESQUISA : Práticas Políticas e Relações Internacionais.
ORIENTADOR: Leonel Itaussu Almeida Mello in memorian; Maria Cristina
Cacciamali.

A PACIFICAÇÃO NO CONE SUL: MUDANÇAS NOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DA

ARGENTINA, BRASIL E CHILE NO PÓS GUERRA FRIA

RESUMO: O objetivo da pesquisa é identificar mudanças naquilo que se convencionou
chamar de “conceito estratégico nacional” (CEN) nos países do cone sul, ou seja,
Argentina, Brasil e Chile. Como ponto de partida, temos que o fim da Guerra Fria
promoveu o realinhamento de interesses estatais em vários subsistemas, inclusive o sul
americano, enquanto que, a redemocratização dos países do cone sul, prestou novas
modificações ao dinamismo de relações de poder na balança do cone sul. Como
elemento de investigação, temos o gênero e grau destas mudanças, bem como suas
implicações para os objetivos nacionais de cada Estado mencionado. No que toca os
nossos procedimentos, faremos um exercício comparativo em dois níveis: no primeiro
deles, avaliaremos a mudança de percepção de objetivos estratégicos nos três países
focados, o que faremos pela comparação da literatura geopolítica produzida nestes três
países durante a Guerra Fria, com os atuais documentos publicados pelos respectivos
ministérios de defesa em termos de defesa e segurança. Deste primeiro esforço,
juntaremos elementos suficientes para a comparação das atuais estratégias nacionais em
curso, bem como o seu significado para a integração continental.

21

EGRESSOS
PROLAM/USP
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ALESSANDRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA
LINHA DE PESQUISA : Sociedade, Economia e Estado.
ORIENTADOR: Márcio Bobik Braga.

MERCOSUL E UNIÃO EUROPEIA: UM ESTUDO DA EVOLUÇÃO DAS
NEGOCIAÇÕES AGRÍCOLAS.

RESUMO: O MERCOSUL e a União Européia (UE) firmaram no ano de 1995, o
Acordo Marco de Cooperação Inter-Regional, que tinha como objetivo fortalecer as
relações bi-regionais e a preparar as condições para a criação de uma Associação InterRegional, que abrangesse a área comercial, cooperação econômica, tecnológica,
financeira, e também cultural e social. A concretização da Associação representaria um
grande ganho para o MERCOSUL devido à importância comercial que a UE representa
para o bloco, sendo a sua principal parceira tanto nas exportações quantos nas
importações. Desde a assinatura do acordo, os dois blocos realizaram diversas rodadas
de negociações, mas não conseguiram avançar na direção de maiores realizações. Um
dos principais entraves tem sido a intransigência da UE, principalmente no que diz
respeito ao conceder melhores ofertas no setor agrícola. O presente trabalho objetiva,
portanto, analisar a evolução das negociações comerciais entre os dois blocos, a fim de
identificar os entraves no setor agrícola, que contribuíram para o impedimento da
implantação da Associação Inter-Regional. A evolução das rodadas de negociações
entre os dois blocos mostrou que o protecionismo agrícola é um dos pontos cruciais
para a obtenção de um acordo de livre comércio. O fracasso das negociações provou
para o MERCOSUL, que independemente das negociações acontecerem no plano
multilateral ou bilateral, a UE não está disposta em maiores concessões. Portanto,
enquanto a UE mantiver as subvenções, responsáveis por enormes excedentes na
produção agrícola européia, não será possível a obtenção de melhores resultados, que
conduzam a implantação de uma área de livre comércio entre MERCOSUL e União
Europeia.
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ALEXANDRE GANAN DE BRITES FIGUEIREDO
LINHA DE PESQUISA : Práticas Políticas e Relações Internacionais.
ORIENTADOR: Leonel Itaussu Almeida Mello (in memorian). Márcio Bobik Braga.

ECOS DO LIBERTADOR - O PENSAMENTO DE SIMÓN BOLÍVAR NO
DISCURSO DE

HUGO CHÁVEZ

RESUMO: O objeto desta dissertação é o discurso político do presidente venezuelano
Hugo Chávez, no que tange à constante referência à vida e obra de Simón Bolívar.
Chávez, um dos fundadores, nos anos de 1980, do Movimento Revolucionário
Bolivariano-200, é eleito presidente da República em 1998 apresentando Bolívar como
a fonte de seu projeto político. Um ano depois, é aprovada, via referendo, uma nova
Constituição para o país, elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte
prometida por Chávez durante a campanha. A nova Constituição muda o nome do país
para República Bolivariana da Venezuela e declara, em seu artigo primeiro, que a
Venezuela fundamenta seus valores e objetivos na obra de Simón Bolívar. Esta
dissertação se debruça sobre os discursos de Hugo Chávez pronunciados no ano de
1999, primeiro ano seu na presidência e também ano da elaboração e promulgação da
Constituição, para investigar as relações entre um projeto político de fins do século XX
e o projeto intentado por Bolívar na Revolução de Independência. O que faz Bolívar,
herói do século XIX, ser aceito como o fundamento de um projeto elaborado 200 anos
após a Emancipação? Qual a relação que a sociedade venezuelana constrói com o
passado? Como e por que esse bolivarianismo de fins do século XX se projeta para
outros países da América Latina? Para responder a essas perguntas recorremos primeiro
ao pensamento do próprio Bolívar, analisado a partir do contexto em que foi formulado:
as guerras pela emancipação e a busca pela consolidação de novas estruturas políticas
na América independente. Para Bolívar, a resposta que enfeixa todas as demais questões
que então se colocaram foi unir as repúblicas independentes, projeto intentado com o
Congresso do Panamá, em 1826. Sem consequências práticas na época, essa ideia de
unidade continental tornou-se presente no pensamento político latino-americano. Como
nossa pesquisa pretende demonstrar, Hugo Chávez é mais um dentre os muitos que
recorreram a Bolívar para explicar os problemas do presente e embasar um projeto
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político. Portanto, concluímos que existe um Bolívar e um pensamento bolivariano
descrito por Chávez, assim como existem outros Bolívares que podem levar a visões
diferentes e mesmo opostas. Apresentamos a visão da oposição a Chávez, bem como a
de seus apoiadores, demonstrando a complexidade do problema. Por fim, a dissertação
indaga como e por que a revolução do passado pode ser feita presente na política e no
imaginário popular. O conceito de culto a Bolívar, formulado por Germán Carrera
Damas, e a obra de Leopoldo Zea orientaram as formulações de hipóteses para as
questões propostas.

FERNANDA PEREIRA

LINHA DE PESQUISA : Sociedade, Economia e Estado.
ORIENTADOR: Wagner Tadeu Iglesias.

AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO MÉXICO E NO BRASIL: OS
DESAFIOS PARA A MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS E O CUMPRIMENTO DA
MISSÃO ORGANIZACIONAL

RESUMO: As organizações da sociedade civil devem alinhar, constantemente, o
desenvolvimento de estratégias para lidarem com a dependência externa e viabilizar o
cumprimento da sua missão organizacional. Nesse sentido, este estudo busca entender
as dependências geradas pelos recursos captados ou pelas estratégias definidas para a
mobilização de recursos que influenciaram o cumprimento da missão organizacional
definida pelas organizações da sociedade civil: Comércio Justo México (CJM) e Fórum
de Articulação do Comércio Ético e Solidário do Brasil (Faces do Brasil), mexicana e
brasileira, respectivamente.
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JOÃO RANGEL MARCELO

LINHA DE PESQUISA : Comunicação e Cultura.
ORIENTADORA: Dilma de Melo Silva.

IMAGENS DE UMA DEVOÇÃO: AS PEREGRINAÇÕES AOS SANTUÁRIOS DE
NOSSA SENHORA APARECIDA E NUESTRA SEÑORA DE CAACUPÉ
RESUMO: Em uma história forjada por lutas pela libertação e contra a dominação de
estrangeiros e colonização, a cultura latino-americana é repleta de um sentimento
religioso que pode ser expresso nas mais diversas formas de relação do homem com o
sagrado. Independente das raízes religiosas- catolicismo, judaísmo, protestantismo,
candomblé, santeria ou qualquer outra denominação- é evidente em toda a América
Latina uma religiosidade que transcende as barreiras de idioma e espaço geográfico.
Brasil e Paraguai se unem culturalmente por meio de um sentimento religioso expresso
na devoção Mariana originária do catolicismo e imposta por portugueses e espanhóis,
mas que encontrou em toda a América Latina um ambiente favorável e acolhedor, no
qual se desenvolveu significativamente. Ao longo de todos esses séculos, a
consolidação dessa devoção Mariana se solidificou, tornando as barreiras geográficas,
históricas ou de comunicação, consequente de idiomas diferentes, insuficientes para
impedir a integração cultural baseada na fé e na religiosidade popular. Segundo Kossoy
(2002), desde seu surgimento e ao longo de sua trajetória, até nossos dias, a fotografia
tem sido aceita e utilizada como prova definitiva, “testemunho da verdade” do fato ou
dos fatos. Com base na afirmação do autor, esse trabalho será conduzido pensando a
fotografia como forma de registro documental e contribuição para o processo de
comunicação e memória, pois, muito mais que nos textos sagrados ou nas análises
acadêmicas, é nas imagens das celebrações devocionais, nas caminhadas dos peregrinos
ou nos olhares carregados de fé e aflição que se revela a verdadeira devoção do povo
latino-americano. O fio condutor dessa Mariana em Aparecida e Caacupé, por meio da
fotografia como forma de comunicação e memória, criando uma segunda realidade, a
partir do ponto de vista do autor, mas respeitando o momento histórico.
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MARIA MARGARIDA CINTRA NEPOMUCENO

LINHA DE PESQUISA : Comunicação e Cultura.
ORIENTADORA: Dilma de Melo Silva.

LÍVIO ABRAMO NO PARAGUAI. ENTRETECENDO CULTURAS
RESUMO: O presente trabalho tem como eixo central a análise das ações culturais
realizadas pelo artista Lívio Abramo no Paraguai, para a aproximação das comunidades
culturais do Brasil e daquele país, no contexto das orientações da diplomacia cultural
brasileira. Durante trinta anos, de 1962 a 1992, Lívio Abramo desempenhou a função de
coordenador do Setor de Artes Visuais da Missão Cultural Brasileira, no Paraguai, que
lhe foi atribuída pelo Itamaraty, e marcou firmemente a sua atuação como educador,
artista e articulador cultural no meio da sociedade local. Desde os anos 40, o Brasil
mantinha com o Paraguai acordos e convênios educacionais e técnicos, como parte de
um projeto de aproximação com aquele país, mas só assumem uma dimensão artística e
cultural a partir da chegada de Lívio Abramo. Esta pesquisa promoveu aproximações
interdisciplinares entre áreas de conhecimentos específicos, como as Ciências Políticas com os estudos das Relações Internacionais após a Segunda Guerra Mundial-, a História
da Arte e a História do Brasil. Esses conhecimentos articulados a outros recursos
investigativos, tais como a documentação específica obtida nos arquivos históricos, os
depoimentos e histórias de vida, auxiliaram-me no cumprimento do objetivo proposto
por esse trabalho
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REGIANE NITSCH BRESSAN

LINHA DE PESQUISA : Práticas Políticas e Relações Internacionais.
ORIENTADORA: Elizabeth Balbachevsky.

A INTEGRAÇÃO SUL-AMERICANA E A SUPERAÇÃO DA POBREZA: UMA
ABORDAGEM PELA PERCEPÇÃO DAS ELITES .

RESUMO: O trabalho consistiu no estudo das percepções das elites de Argentina,
Bolívia, Brasil, Chile e Venezuela sobre a integração sul-americana e o apoio à
superação da pobreza no contexto regional. Fundamentando-se na definição de elites da
corrente pluralista, foram analisadas as percepções de cinco categorias: governos,
partidos políticos, empresários, sindicatos e atores sociais. Além do trabalho também
serão apresentadas e discutidas as oportunidades e importância da pesquisa no âmbito
da Pós-Graduação, bem como os desafios em ser aluno de um Programa Interdisciplinar
como o PROLAM.

RODRIGO MEDINA ZAGNI

LINHA DE PESQUISA : Práticas Políticas e Relações Internacionais.
ORIENTADOR: Osvaldo Luis Angel Coggiola

AS POLÍTICAS CULTURAIS DOS ESTADOS UNIDOS PARA A AMÉRICA
LATINA DURANTE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL E A MONTAGEM DO
MODERNO SISTEMA

PAN-AMERICANO.

RESUMO: Durante a Segunda Guerra Mundial as relações interamericanas foram
decisivamente alteradas pela militarização das relações políticas, pela montagem do
parque industrial voltado à produção de armas nos EUA, pelos projetos de
desenvolvimento econômico propostos e pela conversão da indústria de produtos
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culturais em arma de guerra, contando com a elaboração de complexas estratégias por
parte de seus articuladores.
Esta pesquisa foca a elaboração e a implementação das políticas culturais engendradas
no complexo jogo da política externa estadunidense e que trataram das relações entre
EUA e América Latina durante a Segunda Guerra Mundial, a partir de dois nexos
estruturais de sentido e que obrigaram a utilização de dois tipos essenciais de fontes
documentais, respectivamente: a estruturação dessas políticas por parte dos EUA, do
que tratam dos expedientes do Escritório para Assuntos Interamericanos; e a resposta
dada pelas repúblicas latinoamericanas que foram objeto dessas políticas, a partir da
análise dos expedientes das Conferências Panamericanas e Reuniões de Ministros de
Relações Exteriores das Repúblicas Latinoamericanas, no mesmo período.
Com isso, trataremos, desde uma perspectiva hermenêutico-histórica e a partir dos
preceitos da História-Total, das políticas culturais tentaram redefinir as identidades
sociais conflituosas nas relações hemisféricas, bem como do longo processo de
tentativas de integração continental, radicalizados pelos imperativos impostos, nas
relações internacionais, pela realidade da guerra mundial.

SERGIO RIZZO

LINHA DE PESQUISA : Comunicação e Cultura.
ORIENTADOR: Margarida Maria Krohling Kunsch.

ESTUDO COMPARATIVO DA MÍDIA EXTERIOR EM SÃO PAULO E BUENOS
AIRES

RESUMO: Esta dissertação procura comparar a mídia exterior das cidades de São Paulo
e Buenos Aires. Para tanto se vale de métodos e procedimentos interdisciplinares de
duas grandes áreas: geografia e comunicação. O objeto de estudo é compreendido no
contexto do desenvolvimento das cidades e, dessa forma são apresentados elementos
mínimos sobre os processos de desenvolvimento urbano e posteriormente as principais
questões relativas ao tema no período contemporâneo. Na cidade de São Paulo a mídia
exterior foi proibida no ano de 2006 enquanto Buenos Aires, embora possua complexa
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legislação, apresenta grande quantidade de mídia exterior em sua paisagem. Ao analisar
profundamente os tipos de painéis, as normas e os atores, se elencam os principais
paradigmas contemporâneos sobre a temática nas cidades em questão. Relacionando
essas questões de modo comparativo conclui-se que existem evidências que tanto as
normas para existência quanto para inexistência da mídia exterior podem priorizar
interesses pessoais, de grupos empresariais locais ou internacionais. Em São Paulo, sob
o discurso da cidade limpa e em Buenos Aires sob a premissa da criação de uma zona
de turismo a partir de uma região repleta de painéis em Led (Times Square Sulamericana) os governantes criam meios e métodos para validarem seus interesses.

SIMONE ROCHA DE ABREU

LINHA DE PESQUISA : Comunicação e Cultura.
ORIENTADORA: Dilma de Melo Silva.
FRIDA KAHLO E ISMAEL NERY: APROXIMAÇÕES E DIVERGÊNCIAS

RESUMO: Esta dissertação busca identificar e descrever aproximações e divergências
entre as produções plásticas de Frida Kahlo (México, 1907-1954) e de Ismael Nery
(Brasil, 1900 - 1934). Esta comparação baseou-se na leitura de algumas obras plásticas
de ambos os artistas, levando-se em consideração dados biográficos, declarações e
escritos dos dois artistas enfocados. Com este objetivo foram identificadas três
temáticas básicas exploradas por Frida e Ismael: visões do eu; corpo ferido e fusão com
o outro.

30

SUZANA CRISTINA LOURENÇO

LINHA DE PESQUISA : Sociedade, Economia e Estado.
ORIENTADOR: Mauro de Mello Leonel Junior
TRANSFRONTEIRA BRASIL-BOLÍVIA: DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL NA INICIATIVA DE INTEGRAÇÃO REGIONAL SULAMERICANA , EIXO PERU-BRASIL E

BOLÍVIA.

RESUMO: Analisamos as políticas da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura
Regional Sul-americana (IIRSA) – aplicadas à região da fronteira entre o Brasil e a
Bolívia – incluem a participação social nas decisões sobre a exploração dos recursos
ambientais. Discorre-se sobre: a descentralização das leis ambientais entre diferentes
órgãos dos governos brasileiro e boliviano.

TERESA MONTERO OTONDO
LINHA DE PESQUISA : Comunicação e Cultura.
ORIENTADORA: Cremilda Celeste de Araujo Medina.
TELEVISÃO PÚBLICA NA AMÉRICA LATINA: PARA QUÊ E PARA QUEM ?
RESUMO: Com enfoque jornalístico debateremos sobre a validade e a viabilidade da
televisão pública. Analisando o modelo chileno criado na esteira da redemocratização
do país e o brasileiro em dois momentos – na redemocratização com a criação da TV
Cultura de São Paulo e em 2007-8 com a criação da TV Brasil (EBC).
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OUTRAS INSTITUIÇÕES
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JULIA VITAR
MESTRADO: Derechos Humanos y Políticas Sociales en la Universidad Nacional de
General San Martín – Buenos Aires.

DOUTORANDA: Humanidades de la Universidad Nacional de Tucumán.

POLÍTICAS DE VERDAD Y JUSTICIA Y EL MOVIMIENTO DE DERECHOS
HUMANOS (2003 – 2010). EL CASO DE TUCUMÁN
RESUMO: Analizaremos el proceso de búsqueda de verdad y justicia llevado adelante
por el Movimiento de Derechos Humanos (MDH) en Tucumán - Argentina en el
periodo de tiempo comprendido entre 2003 y las políticas que el Estado desarrolló
durante ese periodo de tiempo para dar respuesta a esas demandas.
A lo largo de los casi 40 años transcurridos desde el inicio de la Dictadura Militar (el 24
de marzo de 1976), se desarrollaron mucho intentos de enjuiciar a los responsables de
crímenes de lesa humanidad cometidos en la década de los años setenta. Procuraremos
dar cuenta de las diversas alternativas judiciales, jurídicas y políticas, realizadas por el
movimiento de derechos humanos, para motorizar los procesos penales.
Nos abocamos a desarrollar cuáles fueron las políticas públicas implementadas por el
gobierno Nacional desde el año 2003, para despejar el camino de la justicia en los casos
de violaciones a los derechos humanos, pensando estas políticas también en términos de
las representaciones impulsadas desde el Gobierno, referidas a las memorias sobre la
memoria reciente y las características que el proceso de Justicia desarrolló en el periodo
de tiempo señalado.
El caso de Tucumán entendemos representa un caso cualitativa y cuantitativamente
diferente, en tanto las demandas de justicia del MDH y la política local, estarán
atravesadas por la presencia de Antonio Domingo Bussi, principal acusado de crímenes
de lesa humanidad en la provincia, en el juego electoral y democrático de la provincia.
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VERÓNICA ALICIA OVEJERO
DOUTORANDA: Humanidades de la Universidad Nacional de Tucumán.

UN PROYECTO DE TELEVISIÓN CULTURAL EN TIEMPOS DE DICTADURA: LA
TV UNIVERSITARIA DE TUCUMÁN -ARGENTINA- 1966-1973
RESUMO: El presente estudio busca examinar los orígenes y las transformaciones que
sufrió el canal de televisión universitario tucumano, en función de los acontecimientos
políticos, nacionales y provinciales, que tuvieron lugar en el periodo 1966-1973.
Atendiendo a que la apertura de dicho medio de comunicación coincidió con la
instauración de la dictadura militar del general Juan Carlos Onganía, es necesario
comprender ese proceso en relación con la profunda crisis económica y social desatada
en la provincia producto del cierre de los ingenios azucareros, a la par de un proceso de
creciente autoritarismo sobre la cultura y la universidad.
Asimismo, esta investigación busca ser un aporte a los estudios sobre la creación de
canales de televisión en el interior del país asumiendo que es un terreno poco indagado
aún por la historiografía. En ese sentido, frente a la visión tradicional que establece la
preeminencia del modelo comercial-privado en los inicios de la televisión nacional,
nuevos enfoques complejizan esta mirada atendiendo a la existencia de otras estructuras
televisivas. De este modo, la creación de canal 10 en Tucumán, puede comprenderse
dentro de ese segmento de modelos televisivos que se propusieron otros usos del nuevo
medio de comunicación, más precisamente un modelo cultural-educativo, claramente
reflejado en la propuesta de creación y en el primer estatuto del canal desarrollado por
la universidad.
En ese sentido, nuestra hipótesis sostiene que si bien el nacimiento de la TV en
Tucumán responde a una tradición de la universidad por generar espacios de
intervención social, el alcance de este esfuerzo se vio restringido a una primera etapa
que no pudo ser sostenida debido a los conflictos políticos y a las limitaciones
económicas que pronto se avizoraron.
De este aspecto se desprende que el abordaje deberá articular diferentes aspectos
centrales del periodo para comprender la dinámica que rigió al canal: política,
universidad y medios.
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Finalmente el marco teórico elegido recoge distintos aportes provenientes de los
estudios de la teoría cultural para el análisis de los medios de comunicación como así
también de la nueva historia política.
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ANEXOS
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Seguem os cartazes dos Encontros de Pesquisadores sobre a América Latina
(EPAL) entre junho de 2013 e junho de 2014:

CARTAZ DO PRIMEIRO ENCONTRO DE PESQUISADORES
SOBRE A AMÉRICA LATINA-EPAL
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CARTAZ DO SEGUNDO ENCONTRO DE PESQUISADORES
SOBRE A AMÉRICA LATINA-EPAL
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CARTAZ DO TERCEIRO ENCONTRO DE PESQUISADORES
SOBRE A AMÉRICA LATINA-EPAL
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CARTAZ DO QUARTO ENCONTRO DE PESQUISADORES
SOBRE A AMÉRICA LATINA-EPAL
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CARTAZ DO QUINTO ENCONTRO DE PESQUISADORES
SOBRE A AMÉRICA LATINA-EPAL
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CARTAZ DO SEXTO ENCONTRO DE PESQUISADORES
SOBRE A AMÉRICA LATINA-EPAL
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CARTAZ DO SÉTIMO ENCONTRO DE PESQUISADORES
SOBRE A AMÉRICA LATINA-EPAL
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CARTAZ DO OITAVO ENCONTRO DE PESQUISADORES
SOBRE A AMÉRICA LATINA-EPAL
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CARTAZ DE COMEMORAÇÃO DO PRIMEIRO ANO DO
ENCONTRO DE PESQUISADORES SOBRE A AMÉRICA
LATINA-EPAL (2013-2014)
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