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PARTE I  
Endereços (links, homepages e portais) divulgados) 

 

WebSite Oficial EPAL 

O Epal tem um site na web há 5 anos, com  notícias, divulgação dos encontros mensais 

e registros desses encontros. 

https://encontrodepesquisadoressobreaamericalatina.com/ 

 

Facebook: página c/900 seguidores: 

https://www.facebook.com/encontrodepesquisadoressobreaamericalatina 

 
 

XXXII Epal- Abril de 2018 

RADIO USP 

EPAL NO PROGRAMA “BRASIL LATINO” 

Entrevista concedida por Mayra Coan Lago e Claudia Romero ao jornalista Marco Piva, 

editor de Brasil Latino, programa que vai ai ar na Radio USP, todas as segundas-feiras, 

às 17h00. 

 

XXXII EPAL 

DIGESTIVO CULTURAL (website) 

Brasil, México, El Salvador, Haiti e Argentina na 32ª edição do EPAL, na 

USP. http://www.digestivocultural.com/pressreleases/pressrelease.asp?codigo=11410&t

itulo=Brasil,_Mexico,_El_Salvador,_Haiti_e_Argentina_na_32%AA_edicao_do_EPAL

,_na_USP 

 

XXXII EPAL  

Portal da ECA 

http://www3.eca.usp.br/eventos/livro-reportagem-como-narcoliteratura-est-entre-temas-

do-pr-ximo-encontro-de-pesquisadores 

 

XXXIII EPAL 

PORTAL GALOÁ 

https://agenda.galoa.com.br/evento/epal-xxxiii-encontro-pesquisadores-da-america-

latina 

 

 

https://encontrodepesquisadoressobreaamericalatina.com/
https://www.facebook.com/encontrodepesquisadoressobreaamericalatina
http://www.digestivocultural.com/pressreleases/pressrelease.asp?codigo=11410&titulo=Brasil,_Mexico,_El_Salvador,_Haiti_e_Argentina_na_32%AA_edicao_do_EPAL,_na_USP
http://www.digestivocultural.com/pressreleases/pressrelease.asp?codigo=11410&titulo=Brasil,_Mexico,_El_Salvador,_Haiti_e_Argentina_na_32%AA_edicao_do_EPAL,_na_USP
http://www.digestivocultural.com/pressreleases/pressrelease.asp?codigo=11410&titulo=Brasil,_Mexico,_El_Salvador,_Haiti_e_Argentina_na_32%AA_edicao_do_EPAL,_na_USP
https://agenda.galoa.com.br/evento/epal-xxxiii-encontro-pesquisadores-da-america-latina
https://agenda.galoa.com.br/evento/epal-xxxiii-encontro-pesquisadores-da-america-latina
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XXXIII EPAL 

Portal CISGES 

Grupo de Pesquisa, Ciência, Saúde, Gênero e Sentimento 

https://cisges.com/2018/06/21/xxxiii-encontro-de-pesquisadores-da-america-latina-epal/ 

 

XXXIII EPAL 

Portal DIGESTIVO CULTURAL 

https://www.digestivocultural.com/pressreleases/pressrelease.asp?codigo=11782&titulo

=Pesquisadores_da_USP_discutem_hoje_sobre_trabalho_das_mulheres_bolivianas 

 

XXXIV EPAL 

PORTAL PLATAFORMA9 

https://plataforma9.com/congressos/xxxiv-encontro-pesquisadores-america-latina-

epal.htm 

 

XXXIV EPAL 

Portal da FFLCH USP 

https://www.fflch.usp.br/762 

 

XXXIV EPAL 

Portal ECA 

http://www3.eca.usp.br/eventos/encontro-de-pesquisadores-da-am-rica-latina-recebe-

pesquisadores-brasileiros-cubanos-e 

 

XXXVI EPAL 

Portal da FFLCH USP 

https://www.fflch.usp.br/978 

 

XXXV EPAL 

Portal da ECA 

http://www3.eca.usp.br/eventos/movimento-de-cultura-viva-comunit-ria-tema-do-pr-

ximo-encontro-de-pesquisadores-da-am-rica 

 

XXXV EPAL 

Portal da Eca 2 

http://www3.eca.usp.br/eventos/36-encontro-de-pesquisadores-da-am-rica-latina 

 

XXXVI EPAL 

DIGESTIVO CULTURAL 

/www.digestivocultural.com/pressreleases/pressrelease.asp?codigo=12574&titulo=Oper

acao_Condor,_Direitos_Indigenas,_Cine_Nuevo_e_Economia_serao_temas_do_36%B

A_EPAL/PROLAM 

 

Chamada de Trabalhos para o EPAL.  
Abril de 2018 

Portal Plataforma 9 

https://plataforma9.com/congressos/encontro-de-pesquisadores-sobre-a-america-latina-

2018-epal-prolam.htm 

 

XXXIII EPAL 

https://cisges.com/2018/06/21/xxxiii-encontro-de-pesquisadores-da-america-latina-epal/
https://www.digestivocultural.com/pressreleases/pressrelease.asp?codigo=11782&titulo=Pesquisadores_da_USP_discutem_hoje_sobre_trabalho_das_mulheres_bolivianas
https://www.digestivocultural.com/pressreleases/pressrelease.asp?codigo=11782&titulo=Pesquisadores_da_USP_discutem_hoje_sobre_trabalho_das_mulheres_bolivianas
https://plataforma9.com/congressos/xxxiv-encontro-pesquisadores-america-latina-epal.htm
https://plataforma9.com/congressos/xxxiv-encontro-pesquisadores-america-latina-epal.htm
https://www.fflch.usp.br/762
http://www3.eca.usp.br/eventos/encontro-de-pesquisadores-da-am-rica-latina-recebe-pesquisadores-brasileiros-cubanos-e
http://www3.eca.usp.br/eventos/encontro-de-pesquisadores-da-am-rica-latina-recebe-pesquisadores-brasileiros-cubanos-e
https://www.fflch.usp.br/978
http://www3.eca.usp.br/eventos/movimento-de-cultura-viva-comunit-ria-tema-do-pr-ximo-encontro-de-pesquisadores-da-am-rica
http://www3.eca.usp.br/eventos/movimento-de-cultura-viva-comunit-ria-tema-do-pr-ximo-encontro-de-pesquisadores-da-am-rica
http://www3.eca.usp.br/eventos/36-encontro-de-pesquisadores-da-am-rica-latina
https://plataforma9.com/congressos/encontro-de-pesquisadores-sobre-a-america-latina-2018-epal-prolam.htm
https://plataforma9.com/congressos/encontro-de-pesquisadores-sobre-a-america-latina-2018-epal-prolam.htm
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Portal da FFLCH USP 

https://www.fflch.usp.br/642 

XXXII EPAL 

Portal da FFLCH USP 

https://www.fflch.usp.br/489 

 

XXXV EPAL 

PORTAL Plataforma 9 

https://plataforma9.com/upload/2018/08/XXXVEncontrodePesquisadoresdaAmericaLat

inaEPAL_1534881424479.pdf;jsessionid=04776EB 

FE5C794F5E11E4EAA1BC840A4 

 

III JORNADA MIGRAÇÕES, DIÁSPORAS E EXÍLIOS 

Portal da ANPUH 

Associação Nacional de Professores de História 

https://anpuh.org.br/index.php/2015-01-20-00-01-55/noticias2/diversas/item/4964-iii-

jornada-de-estudos-latino-americanos-migracoes-diasporas-e-exilios-na-america-latina 

 

III JORNADA MIGRAÇÕES, DIÁSPORAS E EXÍLIOS 

Portal da FFLCH 
https://www.fflch.usp.br/1054 

 

III JORNADA MIGRAÇÕES, DIÁSPORAS E EXÍLIOS 

Portal Galoá_Soluções Clientes 

https://agenda.galoa.com.br/evento/epal-iii-jornada-estudos-latino-americanos-

migracoes-diasporas-e-exilios-na-america-latina 

 

III JORNADA MIGRAÇÕES, DIÁSPORAS E EXÍLIOS 

Portal Eventos USP 

http://www.eventos.usp.br/?events=migracoes-diasporas-e-exilios-sao-assunto-de-

jornada-de-estudos-latino-americanos 

 

III JORNADA MIGRAÇÕES, DIÁSPORAS E EXÍLIOS 

Informações divulgadas em páginas pessoais e institucionais do Facebook (UNIFESP, 

UNESP, EACH, etc) e demais endereços nas redes sociais (Escavador, Linkedin, etc) 

 

 

 

 

PARTE II 
Material publicado 

 

Portal FFLCH 

XXXII Encontro de Pesquisadores sobre a América Latina (EPAL) 
 

https://www.fflch.usp.br/642
https://www.fflch.usp.br/489
https://plataforma9.com/upload/2018/08/XXXVEncontrodePesquisadoresdaAmericaLatinaEPAL_1534881424479.pdf;jsessionid=04776EB
https://plataforma9.com/upload/2018/08/XXXVEncontrodePesquisadoresdaAmericaLatinaEPAL_1534881424479.pdf;jsessionid=04776EB
https://anpuh.org.br/index.php/2015-01-20-00-01-55/noticias2/diversas/item/4964-iii-jornada-de-estudos-latino-americanos-migracoes-diasporas-e-exilios-na-america-latina
https://anpuh.org.br/index.php/2015-01-20-00-01-55/noticias2/diversas/item/4964-iii-jornada-de-estudos-latino-americanos-migracoes-diasporas-e-exilios-na-america-latina
https://www.fflch.usp.br/1054
https://agenda.galoa.com.br/evento/epal-iii-jornada-estudos-latino-americanos-migracoes-diasporas-e-exilios-na-america-latina
https://agenda.galoa.com.br/evento/epal-iii-jornada-estudos-latino-americanos-migracoes-diasporas-e-exilios-na-america-latina
http://www.eventos.usp.br/?events=migracoes-diasporas-e-exilios-sao-assunto-de-jornada-de-estudos-latino-americanos
http://www.eventos.usp.br/?events=migracoes-diasporas-e-exilios-sao-assunto-de-jornada-de-estudos-latino-americanos


5 
 

 
Início do evento 

12/04/2018 - 14:00 

Final do evento 

12/04/2018 - 17:30 

E-mail contato 

epal.prolam@gmail.com 

Site Contato 

https://encontrodepesquisadoressobreaamericalatina.com/ 

Docente responsável 

Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina (PROLAM/USP) 

Local 

ECA-USP (prédio principal, Sala 201). Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, Cidade 

Universitária, São Paulo 

Anexos 

CONVITE XXXII EPAL.pdf 

O evento será gratuito ou pago? 

gratuito 

É necessário fazer inscrição? 

Sem inscrição prévia 

Emissão de certificado 

Sim 

Participação de docente(s) estrangeiro(s)? 

Não 

Descrição 

Programação: 

Brasil y El Salvador. Histórias que se entrelazan. Conmemoraciones que nos unen 

Claudia Romero Duarte (IEB/USP) 

Haiti: espaço estratégico na América Latina 

Dayqueline Cortez Gomes Martins (UNILA) 

Entre la plata y el plomo: uma análise do livro-reportagem como instrumento da 

narcoliteratura 

Mateus Fernandes de Lima (PROLAM/USP) 

Efeitos da geopolítica britânica no arquipélago Falkland/Malvinas e sua repercussão na 

expressão de defesa e segurança no Atlântico Sul 

Rogério do Nascimento Carvalho (EGN) 

Imagem 

 

Portal FFLCH 

XXXIII Encontro de Pesquisadores da América Latina 

https://encontrodepesquisadoressobreaamericalatina.com/
http://www.fflch.usp.br/sites/fflch.usp.br/files/2018-04/CONVITE%20XXXII%20EPAL.pdf
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Início do evento 

11/06/2018 - 14:00 

Final do evento 

11/06/2018 - 17:30 

E-mail contato 

epal.prolam@gmail.com 

Site Contato 

https://encontrodepesquisadoressobreaamericalatina.com/ 

Docente responsável 

Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina (PROLAM/USP) 

Local 

Sala 258 do prédio principal da Escola de Comunicações e Artes (ECA/USP), no 

campus Cidade Universitária da Universidade de São Paulo 

Anexos 

CONVITE XXXIII EPAL.pdf 

O evento será gratuito ou pago? 

gratuito 

É necessário fazer inscrição? 

Sem inscrição prévia 

Emissão de certificado 

Sim 

Participação de docente(s) estrangeiro(s)? 

Não 

Descrição 

Programação: 

Os povos indígenas e o constitucionalismo latino-americano: entre o multiculturalismo 

neoliberal da década de 1990 e a interculturalidade decolonial do século XXI 

Bruna Muriel Huertas Fuscaldo (UFABC) 

Mulheres bolivianas e trabalho doméstico em São Paulo 

Eloah Maria Martins Vieira (UFPE) 

AMNÉSIA COLETIVA:Silêncio, medo e censura nos períodos de transição política e 

suas continuidades 

Adriana Gianvecchio (USP) 

A integração regional sob a luz da esquerda: uma realidade política latino-americana 

Bruno Massola Moda (PROLAM/USP) 

 

 

 

https://encontrodepesquisadoressobreaamericalatina.com/
http://www.fflch.usp.br/sites/fflch.usp.br/files/2018-06/CONVITE%20XXXIII%20EPAL.pdf
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PORTAL FFLCH 

Encontro de Pesquisadores sobre a América Latina- 2018 EPAL – PROLAM 

 

Início: 11/04/2018⋅ Fim: 12/06/2018⋅ Data de abertura: 14/03/2018⋅ Data de 

encerramento: 26/05/2018⋅ Países: Brasil 

Chamada para trabalhos, Estudos Latino-Americanos 

 
 

Inscrições para apresentação de trabalhos 

Encontro de Pesquisadores sobre a América Latina- 2018 

EPAL -PROLAM 

Universidade de São Paulo 
O Encontro de Pesquisadores sobre a América Latina (EPAL) é uma atividade 

organizada, desde 2013, por discentes e egressos do PROLAM/USP, cujo objetivo é 

constituir um espaço de aprendizado, de experiências, de discussão e de reflexão entre 

aqueles que estudam ou se interessam pela América Latina. 

Os encontros do EPAL têm um mesmo formato desde o seu início. Em geral, temos três 

ou quatro apresentações de pós-graduandos ou egressos, que expõem durante 20 

minutos suas pesquisas, para depois debaterem com o público. 

Neste ano, vamos dar continuidade às apresentações do EPAL. Promoveremos dois 

encontros neste primeiro semestre. As datas sugeridas e disponíveis para o primeiro 

semestre de 2018 são as seguintes: 

11 ou 12 de abril (quarta ou quinta-feira) 

11 ou 12 de junho (segunda ou terça-feira) 

Aceitaremos as inscrições de pós-graduandos e pesquisadores, de dentro e de fora da 

Universidade de São Paulo. Do mesmo modo, graduados e graduandos poderão 

igualmente se apresentar, desde que indicados por um professor. 

O EPAL é um espaço plural, que recebe pesquisadores das mais diversas áreas do 

conhecimento. Privilegiaremos os trabalhos que versem sobre países da América Latina, 

seja por meio de questões comuns da região ou da perspectiva comparativa. Assim, os 

trabalhos que tratam exclusivamente sobre o Brasil deverão estar conectados, de alguma 

forma, com algum dos outros países da região. 

Os interessados em apresentar seus trabalhos, podem se inscrever enviando um email 

para epal.prolam@gmail.com, com um arquivo em que conste: o nome completo; um 

breve currículo (até 10 linhas); o título do trabalho; um resumo de 30 linhas que será 

publicado nas memórias anuais do EPAL; e a data de sua preferência, de acordo com as 

sugeridas logo acima. 

Prazo limite para envio dos arquivos: 26 de março para o encontro de abril e 26 de 

maio para o encontro de junho. 
Os Encontros ocorrem na Universidade de São Paulo, na Cidade Universitária, Butantã, 

sempre no período vespertino (em geral, entre às 14 e 17:30 horas). As unidades e as 

https://plataforma9.com/categoria/chamada-para-trabalhos.htm
https://plataforma9.com/categoria/estudos-latino-americanos.htm
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salas são informadas a cada encontro. Os apresentadores recebem certificados e seus 

resumos serão incluídos nos Cadernos de Resumo EPAL de 2018. 

Realização 
PROLAM/ USP 

Organização e Coordenação 
Alessandra Cavalcante de Oliveira (PROLAM/USP) 

André Luiz Lanza (História Econômica/USP) 

Débora Armelin Ferreira (PROLAM/USP) 

Margarida Nepomuceno (CESA/PROLAM/USP) 

Mayra Coan Lago (História Social/USP) 

Paulo Sergio de Castro (PROLAM/USP) 

Rita de Cássia Marques Lima de Castro (CORS e NESPI/USP; UMC – Campus Villa-

Lobos) 

Sabrina Rodrigues (PROLAM/USP) 

Thaís de Oliveira (PROLAM/USP) 

Apoio 
ECA/USP- Escola de Comunicações e Artes da USP 

Mais informações no site do Encontro de Pesquisadores sobre a América Latina- 2018. 

 

 

PORTAL FFLCH em 22 de outubro de 2018 

XXXVI Encontro de Pesquisadores da América Latina (EPAL)  
 

 

 
 

 

 

Início do evento 

22/10/2018 - 14:00 

Final do evento 

22/10/2018 - 17:30 

E-mail contato 

epal.prolam@gmail.com 

Site Contato 

https://encontrodepesquisadoressobreaamericalatina.com/ 

Docente responsável 

Margarida Nepomuceno 

Local 

Sala 205 do Prédio central da Escola de Comunicações e Artes 

https://encontrodepesquisadoressobreaamericalatina.com/
https://encontrodepesquisadoressobreaamericalatina.com/
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Anexos 

CONVITE XXXVI EPAL.pdf 

O evento será gratuito ou pago? 

gratuito 

É necessário fazer inscrição? 

Sem inscrição prévia 

Emissão de certificado 

Sim 

Participação de docente(s) estrangeiro(s)? 

Não 

Descrição 

XXXVI ENCONTRO DE PESQUISADORES DA AMÉRICA LATINA 

Seminário de Pesquisa 

Caros (as) latino-americanistas, 

Informamos que nosso próximo encontro será no dia 22 de outubro, segunda-feira, entre 

às 14 e 17:30 horas, na sala 205 da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 

São Paulo (endereço: Avenida Professor Lúcio Martins Rodrigues, 443) e contará com a 

seguinte programação: 

Operação Condor: Terrorismo de Estado no Cone Sul – Estudo de Caso: Brasil e Chile 

Fernanda Durazzo Oliveira (Faculdades Integradas Rio Branco) 

A Operação Condor foi uma aliança militar entre os países do Cone Sul (Argentina, 

Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai) oficializada em 1975 em Santiago do Chile. 

O objetivo da Operação era facilitar a comunicação entre os membros, que sob regimes 

ditatoriais, combatiam um inimigo em comum: os comunistas. “A troca de informações 

e a cooperação operacional eram os dois elementos desse novo nível de colaboração 

entre as forças de segurança. O que Contreras tinha em mente era institucionalizar esse 

modelo numa organização formal”. (DINGES,2008, p.169). A Operação Condor atuou 

em três fases. 

A primeira, foi a construção, com a ajuda estadunidense, de um banco de dados 

(endereço, organização política, saída e entrada nas fronteiras; se estavam presos ou 

mortos) dos opositores dos regimes de seus respectivos países, onde todos os membros 

pudessem ter acesso à consulta. Na segunda, os países começaram a agir como os 

condores. Permitiam que a força de segurança de um país atuasse em outro, assim em 

conjunto, capturavam, torturavam e prendiam seus opositores. A terceira, não houve (do 

que se tem registro até hoje) adesão de todos os membros, os principais atuantes foram 

a Argentina, Chile e Uruguai e atuaram em territórios que não faziam parte da 

organização, por exemplo, perseguição de seus opositores nos Estados Unidos, França e 

Itália. Países que muitos dos perseguidos políticos buscaram exílio. 

O Brasil que vivia seus nove anos de ditadura civil-militar quando da oficialização da 

Operação Condor, vivia um período diferente dos outros países, o regime começara um 

processo de abertura política de forma lenta e gradual, e como o período mais duro do 

regime havia passado, muito dos opositores políticos brasileiros haviam sido presos, 

muitos desaparecidos e mortos. Porém, tem-se registro da presença brasileira na 

Operação, como o caso da Lilian Celiberti, retratado no livro de Luiz Cláudio Cunha em 

“O Sequestro dos Uruguaios”. A inteligência brasileira cooperava para a apreensão de 

muitos perseguidos políticos chilenos e argentinos (principalmente) que acreditavam 

que o Brasil seria um país relativamente seguro dado o momento político. 

http://www.fflch.usp.br/sites/fflch.usp.br/files/2018-10/CONVITE%20XXXVI%20EPAL.pdf
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No Chile, o ditador Augusto Pinochet e o chefe da Dina (Dirección de Inteligencia 

Nacional), Manuel Contreras, sendo o último, o pensante da Operação Condor, tinham 

como objetivo eliminar qualquer vestígio do comunismo no Chile e no mundo. Como 

não poderiam atuar além de suas fronteiras, a organização seria uma extensão de seu 

plano de extermínio. O Chile criou campos de concentração para prender os opositores, 

o Brasil cooperou exportando práticas de torturas ao Chile, e, dado os testemunhos à 

Comissão da Verdade brasileira em 2014, sabe-se que havia policiais brasileiros no 

Estádio Nacional ajudando as forças de segurança chilenas. Ambos os países prenderam 

arbitrariamente, desapareceram com os opositores, torturaram e mataram. 

Os membros da Operação Condor não respeitaram tratados internacionais “as ditaduras 

derrubaram as fronteiras geográficas e políticas, aboliram tratados de proteção a 

refugiados e desrespeitaram convenções internacionais de Direitos Humanos. ” 

(SOUZA,2002, P. 164). Juntos, as forças de inteligência impediam qualquer 

movimentação contrária ao regime, fortes o suficiente para praticarem o terrorismo de 

Estado no Cone Sul. 

As imagens dos heróis bandoleiros e a política do cinema militante do movimento 

Nuevo Cine Latinoamericano 

Ana Daniela de Souza Gillone (FIAM FAAM) 

A discussão se centra nas relações existentes entre os aspectos políticos e sociais e as 

teorias e estéticas desenvolvidas na história do cinema na América Latina. Essa reflexão 

se expande para o estudo da condição que os cinemas nacionais latino-americanos 

encontraram para a difusão da sua própria política. Parte-se dos filmes que 

ressignificaram as revoltas dos heróis bandoleiros: o Lampião no Brasil, o Pancho Villa 

no México e o gaúcho desbravador das fronteiras na Argentina. Essa marginalidade 

heroica influenciou na maneira de ser pensado o contexto de dominação e colonização 

pelo cinema militante das décadas de 1960 e 1970. Período em que os cinemas locais 

ultrapassaram as fronteiras nacionais com vistas a constituir uma proposta que 

legitimasse o reconhecimento de um cinema latino-americano, a partir do movimento 

Nuevo Cine Latinoamericano. Neste contexto, manifestos e ensaios, publicados pelos 

integrantes do movimento alicerçaram o pensamento teórico-crítico desses cinemas, 

sendo fundamentais para o entendimento dos processos cinematográficos da América 

Latina. 

Um ano da Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas: 

contribuições efetivas ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

Ayrton Ribeiro de Souza (PROLAM/USP) 

O presente estudo tem como objetivo realizar uma análise sobre a efetividade e 

elementos inovadores aportados pela Declaração Americana sobre os Direitos dos 

Povos Indígenas (2016) no âmbito da proteção jurídica dos povos indígenas no Sistema 

Interamericano. Levando em consideração a prévia existência da Convenção Nº 169 da 

Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais (1989), da 

Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas (2007), e da 

jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em casos envolvendo 

populações indígenas no continente americano, com o apoio da Relatoria sobre Direitos 

dos Povos Indígenas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, indaga-se quais 

contribuições a Declaração aprovada pela OEA traz para o sistema interamericano de 

defesa dos direitos dos povos indígenas. 

A partir da análise dos artigos contidos em ambas Declarações, pode-se inferir que a 

Declaração das Nações Unidas se apresenta como mais assertiva do que a Declaração 

Americana na defesa dos povos indígenas em vista de possíveis conflitos de interesse 
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com os Estados nos quais estão inseridos. No caso da Declaração Americana, em alguns 

pontos é utilizado um vocabulário que pode abrir margem a interpretações menos 

protetivas aos povos indígenas. Por exemplo, ao longo de seus artigos pode notar-se 

uma persistente defesa da integridade dos Estados ao passo que reconhece o direito à 

autodeterminação dos povos indígenas. 

Infere-se que a Declaração Americana representa um reforço relevante para a defesa dos 

direitos dos povos indígenas, apresentando um respaldo político dos 34 países membros 

da Organização dos Estados Americanos após sua aprovação na Assembleia Geral em 

15 de junho de 2016. Observa-se, contudo, que este novo instrumento não chega para 

preencher um vácuo de proteção aos povos indígenas dentro do Direito Internacional, 

uma vez que seu conteúdo não vai além dos mecanismos da OIT e ONU previamente 

existentes. 

Política Fiscal em Perspectiva comparada na América Latina: 

Os casos de Argentina, Brasil e Chile 

Guilherme de Oliveira Scaglione (UNIFESP) 

O objetivo deste trabalho é traçar correspondências e diferenças entre as características 

centrais da política fiscal na Argentina, Brasil e Chile, mais especificamente entre os 

anos de 2005 a 2010. A análise comparativa considera os impactos macroeconômicos 

destas medidas no âmbito produtivo, econômico e social desses países. Para tanto, esta 

pesquisa usou o método dedutivo. Metodologicamente, recorremos a teoria marginalista 

das políticas públicas, mais especificamente, o preceito inaugurado por Lindblom 

(1959) sob o conceito de branch method. Este conceito afirma que os condutores de 

políticas públicas estruturam suas ações através de um método de comparação sucessiva 

entre políticas alternativas condizentes com valores pré-estabelecidos. Recorremos 

também ao conceito de path dependence, que também atribui relevância à sucessão 

temporal de eventos e destaca que as diferentes formas de obtenção de retornos 

positivos por parte dos policy makers faz com que desenvolvimento de políticas 

públicas se dê por meio do aprendizado, como é o caso da fiscal. Este conceito também 

considera, dentro da perspectiva teórica conhecida na literatura de políticas públicas 

como o institucionalismo histórico, que a trajetória passada influencia o ‘caminho’ 

tomado pelas políticas no futuro. Assim, este trabalho foi dividido em três momentos. 

No primeiro, será realizado um levantamento histórico das características relevantes 

destes países. O conceito de path dependence foi destacado no segundo momento deste 

trabalho, onde a análise da política fiscal focou nos anos que compreendem o período 

selecionado, contrastando-os com seus passados históricos. Finalmente, dado que os 

países em desenvolvimento selecionados se situam no mesmo continente e possuem 

similaridades em termos sociais e de estrutura produtiva, e ademais viviam um 

momento político marcado por demandas populares por políticas de cunho progressista 

e pelo intervencionismo do Estado na esfera econômica, traçamos uma análise 

comparativa entre eles, afim de depreender quais foram os alcances e limites em termos 

de mudanças no status quo proporcionados pelas políticas fiscais da administração de 

Néstor e Cristina Kirchner (2003-2010), Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010) e 

Michelle Bachelet (2006-2010). 

Contamos com a presença de todos (as), 

Não é necessário fazer inscrição prévia 

Serão fornecidos certificados de participação 

Realização: EPAL- Encontro de Pesquisadores da América Latina/ PROLAM- 

Programa de Pós-Graduação Integração da América Latina 
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da Universidade de São Paulo 

Organização e Coordenação: Encontro de Pesquisadores da América Latina- EPAL 

Site: https://encontrodepesquisadoressobreaamericalatina.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/encontrodepesquisadoressobreaamericalatina/ 

Apoio: PROLAM/USP- Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina 

da Universidade de São Paulo 

ECA/USP- Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 

 

XXXIV EPAL  

em 09 de agosto de 2018 

Portal da Escola de Comunicações e Arte 

 

XXXIV Encontro de Pesquisadores da América Latina – EPAL 

 

Início: 09/08/2018⋅ Fim: 09/08/2018⋅ Países: Brasil 

Estudos Latino-Americanos, Eventos 

 

O Encontro de Pesquisadores da América Latina (EPAL) é uma atividade organizada 

por discentes e egressos do PROLAM/USP, desde 2013, cujo objetivo é constituir um 

espaço de aprendizado, de experiências, de discussão e de reflexão entre aqueles que 

estudam ou se interessam pela América Latina. Para tal, procuramos oferecer um espaço 

plural, constituído por pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento. 

No próximo encontro, no dia 9 de agosto, contaremos com a participação de quatro 

pesquisadores, de dentro e de fora da USP, que discutirão questões candentes 

específicas de alguns países latino-americanos, como a dos povos indígenas e da 

questão racial no sub-continente; e mais gerais, que abarcam a região, como as questões 

identitárias a partir dos programas infantis televisivos e as tentativas de integração 

regional, como COSIPLAN- UNASUR . Maiores detalhes sobre as apresentações e o 

evento estão disponíveis na programação em anexo. 

Programação: 

https://encontrodepesquisadoressobreaamericalatina.com/
https://www.facebook.com/encontrodepesquisadoressobreaamericalatina/
https://plataforma9.com/categoria/estudos-latino-americanos.htm;jsessionid=FD03E97C45079100CF05C295AB667045
https://plataforma9.com/categoria/eventos.htm;jsessionid=FD03E97C45079100CF05C295AB667045
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A questão racial na América Latina: perspectivas epistêmicas positivistas entre fins do 

século XIX e inícios do XX 

Pedro Alexander Cubas Hernández (UFMT/CUR) 

Reconhecimento dos povos latino-americanos entre suas próprias nações: uma questão 

de identidade ou de interesse? 

Rita de Cássia Marques Lima de Castro (UMC; CORS-USP e NESPI-USP). 

Paulo Sérgio de Castro (UBA; PROLAM/USP; UMC) 

Los entramados de la integración sudamericana en Brasil: Estados, actores y 

estrategias en el proceso de integración desde el COSIPLAN- UNASUR (2008- 2015) 

Amanda Carolina Barrenengoa (UNLP) 

Janelas de empatia: elementos identitários da América Latina em programas infantis de 

TV da Argentina e da Colômbia 

Giovana Rafaela Botti Resende (PROLAM/USP) 

Para se manter informado (a), consulte nossa página do facebook e nosso site: 

https://www.facebook.com/encontrodepesquisadoressobreaamericalatina/ 

https://encontrodepesquisadoressobreaamericalatina.com/proximos-epal/proximo-epal/ 

 

PORTAL FFLCH 

09 de agosto de 2018 

XXXIV Encontro de Pesquisadores da América Latina – EPAL 

 

Início do evento 

09/08/2018 - 14:00 

Final do evento 

09/08/2018 - 17:30 

E-mail contato 

epal.prolam@gmail.com 

Site Contato 

https://encontrodepesquisadoressobreaamericalatina.com/ 

Telefone Contato 

(11) 9982-1699 

Docente responsável 

Profa. Margarida Nepomuceno 

Local 

Prédio principal da ECA, na sala 205. Avenida Professor Lúcio Martins Rodrigues, 443 

O evento será gratuito ou pago? 

gratuito 

É necessário fazer inscrição? 

Sem inscrição prévia 

Emissão de certificado 

Sim 

Participação de docente(s) estrangeiro(s)? 

Sim 

https://www.facebook.com/encontrodepesquisadoressobreaamericalatina/
https://encontrodepesquisadoressobreaamericalatina.com/proximos-epal/proximo-epal/
https://encontrodepesquisadoressobreaamericalatina.com/
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Descrição 

O Encontro de Pesquisadores sobre a América Latina (EPAL) é uma atividade 

organizada por discentes e egressos do PROLAM/USP, desde 2013, cujo objetivo é 

constituir um espaço de aprendizado, de experiências, de discussão e de reflexão entre 

aqueles que estudam ou se interessam pela América Latina. Em cada encontro nós 

procuramos reunir pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento, 

universidades e temáticas. Neste encontro contaremos com quatro apresentações, 

conforme consta em nossa programação abaixo. 

 

XXXV EPAL 

Portal da Escola de Comunicações e Arte  

Em 14 de setembro de 2018 

VEJA TAMBÉM 

 
Início » Movimento de Cultura Viva Comunitária é tema do próximo Encontro de 

Pesquisadores da América Latina 

Início: 14/09/2018 14:00 

Fim: 14/09/2018 17:30 

  

No dia 14 de setembro, a partir das 14h, acontece o XXXV Encontro de Pesquisadores da América 

Latina, quando serão debatidas pesquisas desenvolvidas no âmbito do Programa de Pós-Graduação 

Integração da América Latina (PROLAM). 

Iara Machado, doutora pelo PROLAM, falará sobre a relação entre tempo, utopia e arte na América Latina, 

em obra e discursos dos artistas que fundaram o movimento Estéticas Simbólicas do Movimento de Cultura 

Viva Comunitária. 

Política cultural em São Paulo: as experiências dos programas VAI e Cultura Viva Muncipal, de Vinícius 

Ribeiro Alvarez Teixeira, aluno do PROLAM, analisa a adoção do Programa Cultura Viva e traça um 

paralelo com o Programa VAI, a fim de fomentar o debate e propor questões sobre política pública no 

campo da cultura. 

Também estão na programação as apresentações Políticas de lo Colectivo para una gestión cultural 

comunitária, de Paola de la Vega Velastegui, da Universidad Andina Simón Bolívar, e Cosmovisões 

educativas das manifestações culturais comunitárias afro-brasileiras, de Carlos Rogerio Eustachio da Silva 

Cupertino Amorim. 

Haverá emissão de certificado. 

 

Serviço: 

XXXV Encontro de Pesquisadores da América Latina 
Data: 14 de setembro 

Horário: 14h às 17h30 

http://www3.eca.usp.br/
http://www3.eca.usp.br/eventos/movimento-de-cultura-viva-comunit-ria-tema-do-pr-ximo-encontro-de-pesquisadores-da-am-rica
http://www3.eca.usp.br/eventos/movimento-de-cultura-viva-comunit-ria-tema-do-pr-ximo-encontro-de-pesquisadores-da-am-rica
https://www.facebook.com/encontrodepesquisadoressobreaamericalatina/photos/a.853146628065726/1807501039296942/?type=3&theater
https://www.facebook.com/encontrodepesquisadoressobreaamericalatina/photos/a.853146628065726/1807501039296942/?type=3&theater
http://facebook.com/sharer.php?u=http://www3.eca.usp.br/eventos/movimento-de-cultura-viva-comunit-ria-tema-do-pr-ximo-encontro-de-pesquisadores-da-am-rica&t=Movimento+de+Cultura+Viva+Comunit%C3%A1ria+%C3%A9+tema+do+pr%C3%B3ximo+Encontro+de+Pesquisadores+da+Am%C3%A9rica+Latina
http://twitter.com/intent/tweet?text=Movimento+de+Cultura+Viva+Comunit%C3%A1ria+%C3%A9+tema+do+pr%C3%B3ximo+Encontro+de+Pesquisadores+da+Am%C3%A9rica+Latina&url=http://www3.eca.usp.br/eventos/movimento-de-cultura-viva-comunit-ria-tema-do-pr-ximo-encontro-de-pesquisadores-da-am-rica
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Local: Sala 205, 2º andar - Prédio Central (Prédio 1) 

 

 

XXXII EPAL 

DIGESTIVO CULTURAL 

Segunda-feira, 9/4/2018 

Brasil, México, El Salvador, Haiti e Argentina na 32ª edição do EPAL, na USP  

Margarida Nepomuceno e Alessandra Oliveira + de 300 Acessos  

 

Nesta quinta-feira, 12 de abril, às 14h00, acontece mais uma edição do Encontro de Pesquisadores da América 

Latina (EPAL), que faz parte do Programa de Pós Graduação Integração da América Latina (PROLAM) - da 

Universidade de São Paulo. A comissão organizadora receberá pesquisadores brasileiros e estrangeiros das áreas 

de Cultura e das Ciências Políticas. Eles irão apresentar os estudos que estão desenvolvendo sobre o Brasil e países 

da América Latina. O evento terá lugar na sala 201 da Escola de Artes e Comunicação (ECA), na Cidade 

Universitária, em São Paulo. A abertura dessa edição estará a cargo da pesquisadora hispano-salvadorenha, Claudia 

Romero Duarte, mestranda da Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais da CLACSO, na Argentina. Em 

seguida, se apresentarão Dayqueline Cortez (UNILA), Mateus Fernandes Lima (PROLAM-USP)e Rogério do 

Nascimento(EGN-RJ). Não é necessário inscrição. Saiba Mais  

 

Margarida Nepomuceno e Alessandra Oliveira 

9/4/2018 às 13h05   

 

XXXVI EPAL 

DIGESTIVO CULTURAL 

 
 

 

XX Operação Condor, Direitos Indígenas, 

Cine Nuevo e Economia serão temas do  

Margarida Nepomuceno MtB 16276 e Alessandra Oliveira MtB 33655  

Na próxima segunda-feira, 22 de outubro, às 14h00, acontece mais uma edição do Encontro de 
Pesquisadores da América Latina (EPAL), atividade integrante do Programa de Pós Graduação 
Integração da América Latina - da Universidade de São Paulo. O evento receberá 
pesquisadores de universidades paulistas que irão discutir diversos temas envolvendo a região, 
desde o cinema latino americano, direitos indígenas, às relações internacionais e economia. O 
evento ocorrerá na sala 205 da Escola de Comunicações e Artes (ECA), na Cidade 
Universitária, na Avenida Professor Lúcio Martins Rodrigues, 443, em São Paulo.Estarão 
presentes Fernanda Durazzo (Rio Branco), Daniela Gillone (FIAM/FAAM), Ayrton Ribeiro de 
Souza (Prolam/USP) e Guilherme Scaglione (UNIFESP). O Evento é promovido pelo 

https://www.digestivocultural.com/email/enviaremailpara.asp?secao=15&item=11410&nome=Margarida_Nepomuceno_e_Alessandra_Oliveira
http://www.prolam.usp.br/xxxii-epal/
https://www.digestivocultural.com/email/enviaremailpara.asp?secao=15&item=11410&nome=Margarida_Nepomuceno_e_Alessandra_Oliveira
https://www.digestivocultural.com/email/enviaremailpara.asp?secao=15&item=12574&nome=Margarida_Nepomuceno_MtB_16276_e_Alessandra_Oliveira_MtB_33655
https://www.digestivocultural.com/feeds
https://www.digestivocultural.com/pressreleases/pressrelease.asp?codigo=11410&titulo=Brasil,_Mexico,_El_Salvador,_Haiti_e_Argentina_na_32%AA_edicao_do_EPAL,_na_USP
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Prolam/USP e realizado pela Comissão do EPAL. Contato: epal.prolam@gmail.com Saiba 
Mais  
 
Margarida Nepomuceno MtB 16276 e Alessandra Oliveira MtB 33655 

21/10/2018 às 05h41  

 

 

Parte III 

Material Divulgado Epal e III Jornada 2018 

Convites/Informes 

Material para Imprensa (mídias USP e externa) 

Cartazes e flyers 

Fotos 

 

Modelo 1 de convite 

XXXII Encontro de Pesquisadores sobre a 

América Latina (EPAL) 

 

 

Caros (as) colegas latino-americanistas,  

 

É com grande alegria que anunciamos nosso próximo encontro ano, que ocorrerá no 

dia 12 de abril, quinta-feira, entre às 14 e 17:30 horas, na sala 201 do prédio principal 

da Escola de Comunicações e Artes (ECA/USP), no campus Cidade Universitária da 

Universidade de São Paulo. 

 
Na ocasião contaremos com a seguinte programação: 
 

 
Brasil y El Salvador. Histórias que se entrelazan. Conmemoraciones que nos 

unen 

Claudia Romero Duarte (IEB/USP) 

 

¿Que tienen el Brasil y El Salvador en común?. Probablemente la respuesta más usual 

a esta pregunta es nada. Y es que, con sus 8,51 millones de kilometros cuadrados y 

más de 200 millones de habitantes, Brasil es el gigante de América del Sur; mientras 

https://encontrodepesquisadoressobreaamericalatina.com/
https://encontrodepesquisadoressobreaamericalatina.com/
https://www.digestivocultural.com/email/enviaremailpara.asp?secao=15&item=12574&nome=Margarida_Nepomuceno_MtB_16276_e_Alessandra_Oliveira_MtB_33655
https://www.digestivocultural.com/feeds
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que El Salvador, con apenas 21,000 kilometros cuadrados y 6 millones de habitantes, 

es el pulgarcito de América. En uno se habla portugués, mientras que en el outro se 

habla español. Uno tiene relaciones muy desarrolladas con sus países vecinos del sur 

del continente, mientras que el otro com sus países vecinos del norte. A primera vista, 

ciertamente estos países no parecen tener nada en común.  

Ahora bien, si dejamos a un lado las características físicas, y nos centramos o bien en 

la historia reciente de ambos países, o bien en los retos que éstos han enfrentado, es 

casi seguro que encontraremos más elementos comunes de los que imaginabamos. 

Desigualdad, racismo, exclusión, desempleo, violencia o corrupción son problemas que 

historicamente han afrontado y continúan afrontando tanto brasileños como 

salvadoreños. La escala puede ser diferente pero nuestros problemas al fin y al cabo no 

son tan diferentes. La propuesta de esta presentación es justamente mostrar que a 

pesar de las diferencias, compartimos una historia y desafíos comunes.  

La presentación será dividida en tres partes: una primera parte estará dedicada a 

exponer algunos acontecimientos relevantes de la historia reciente de El Salvador: la 

matanza de 1932, la dictadura, el surgimiento de los movimientos populares, el 

asesinato de monseñor Romero, la guerra civil, el asesinato de los jesuitas, el ascenso 

de la izquierda al poder, entre outros. La segunda parte, se dedicará a describir las 

relaciones de cooperación entre el Brasil y El Salvador, con un énfasis en los últimos 20 

años. Y una tercera parte estará dedicada a presentar dos manifestaciones populares 

en las que se conmemoran tanto a mártires de el Brasil como de El Salvador. Asi pues, 

por un lado, se presentará la Romaria dos mártires da Caminhada, evento celebrado 

cada 5 años en la Prelazia de São Felix de Araguaia, Mato Grosso; y por otro, la 

Conmemoración de los Mártires de la UCA, evento que se realiza todos los años en la 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de San Salvador.  

El objetivo de esta presentación es, por un lado, que los asistentes amplien sus 

conocimientos respecto de El Salvador, y por otro, que los participantes encuentren 

elementos de utilidad para las investigaciones que están realizando. Durante el evento 

se entregará material adicional de lectura y se degustará una bebida y un postre 

salvadoreño. 

 

 

Haiti: espaço estratégico na América Latina 

Dayqueline Cortez Gomes Martins (UNILA) 

 

O Haiti vem de uma história de vitórias, primeiro país da América Latina a conquistar 
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sua independência e o primeiro país do mundo a libertar todos seus escravos. Como 

represália, sofre uma longa sanção econômica das grandes potencias da época, 

suspensa só depois do Haiti aceitar pagar uma altíssima soma para a França como 

uma indenização por ter conquistado a independência. Esse não foi o único preço que 

o Haiti teve que pagar por sua valentia. As consequências seguiram mesmo um século 

depois com a invasão norte americana (1915-1934). Uma invasão militarizada em que 

foram tomadas todas as instituições haitianas, inclusive o banco central. Mesmo depois 

de deixar o Haiti os Estados Unidos apoiaram ditaduras - a última durou quase trinta 

anos, o que aprofundou mais ainda a crise economia haitiana fazendo do Haiti um dos 

países mais empobrecido do mundo. Fato é, que as sucessivas ditaduras e 

intervenções militares deixaram o país sem autonomia em aspectos mais elementares 

de seu desenvolvimento econômico e político, impossibilitando a gestão de seus 

problemas sociais herdados desde da “dívida” da independência. Malgrado, a invasão 

estadunidense de 1915 teve, entre outras, a alegação de que a instabilidade política e 

econômica do Haiti era decorrência de ser um país governado por negros. O 

imperialismo tem várias faces: o racismo é uma delas. Outro fator que torna o Haiti alvo 

dos Estados Unidos é sua geografia privilegiada aos olhos estadunidenses. A 

proximidade geográfica com o Canal do Panamá, Cuba e Venezuela, além de ser a 

entra para toda a América Latina. Ou seja, um ponto estratégico. Por isso, em pleno 

século XXI tenta-se, ainda, manter a concepção de que: culturalmente o Haiti é um país 

violento e incapaz de governança e representa uma ameaça à segurança da região. 

Essa concepção foi difundida para convencer a comunidade internacional de que não 

há outra saída a não ser por meio de uma Missão de paz para restabelecimento da 

ordem na sociedade haitiana. Durante a década de 1990 foram quatro missões. 

Destarte, foi instaurada, em 2004, a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do 

Haiti – MINUSTAH, encerrada em 2017. Cabe ressaltar, que essa missão esteve 

submetida ao Capitulo VII (imposição da paz) da Carta das Nações Unidas onde há 

permissão do uso da força nas suas ações para o cumprimento de seus objetivos, ou 

seja: uso de aparato militar para promover a paz. Isso ocorreu durante os treze anos da 

missão. Essa contradição é um dos fatores que permite sustentar a hipótese de que a 

MINUSTAH foi a maneira com que os Estados Unidos encontraram, por meio da ONU, 

para se apoiar e manter o status quo do Haiti e, assim, conservar seu plano 

geoestratégico e de manipulação política em territórios alheios com vistas a expansão 

econômica. Partindo dessas considerações a explanação desse trabalho terá como 

objetivo avaliar a hipótese de que a MINUSTAH confirma-se como mais uma 

intervenção militar revestida de Missão humanitária. A metodologia dedutiva amparada 
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em bibliografias orienta esse trabalho. 

 

 

Entre la plata y el plomo: uma análise do livro-reportagem como instrumento 

 da narcoliteratura 

Mateus Fernandes de Lima (PROLAM/USP) 

 

Com a chegada dos anos 1970 e o crescimento da exposição midiática do narcotráfico, 

a cobertura do tema tem pautado os principais veículos de comunicação da América 

Latina. Essa cobertura, em especial a realizada pela mídia hegemônica, caracterizou-se 

pela superficialidade de suas narrativas cujo processo, quase industrial, impossibilita a 

profundidade de análise e, em alguns casos, flerta com o sensacionalismo. Em 

contrapartida, determinados jornalistas foram bem-sucedidos ao aproximar o 

narcotráfico e o jornalismo literário, rompendo com essa barreira limitante, 

principalmente, a partir da produção de livros-reportagem. Paralelamente à produção 

jornalística, o tema e sua penetração no cotidiano influenciou a cultura do continente 

(originando termos como narcoliteratura, narconarrativa e narcocultura), bem como o 

contexto do tráfico de drogas proporcionou um crescimento da produção editorial de 

obras de não ficção, a partir dos anos 80, atingindo o ápice nos anos 90 e 2000. Desta 

forma, este projeto, apoiado no referencial teórico da análise crítica da narrativa, 

proposta por Luiz Gonzaga Motta (UNB, 2013), pretende analisar a contribuição do 

livro-reportagem em relação à produção cultural da narcoliteratura, a partir do estudo de 

duas obras: Abusado: o dono do morro Dona Marta (Record, 2003), do jornalista 

brasileiro Caco Barcellos e El Cartél de Sinaloa (Randon House, 2009), escrita pelo 

repórter mexicanos Diego Enrique Osorno. 

 

 

Efeitos da geopolítica britânica no arquipélago Falkland/Malvinas e sua 

repercussão na expressão de defesa e segurança no Atlântico Sul 

Rogério do Nascimento Carvalho (EGN) 

 

Este trabalho consiste em destacar a crescente relevância da região do Atlântico Sul no 

contexto geopolítico global. Dentro da área do Atlântico Sul, este estudo preconiza a 

região do arquipélago Falkland/Malvinas, onde persiste a disputa de soberania que 

remonta ao ano de 1833 e que foi impulsionado pela Guerra das Malvinas (1982), 

devido sobretudo pela perspectiva de recursos econômicos na região, o que leva a 
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investimentos dos governos argentino e britânico no campo da defesa e segurança. O 

objetivo principal deste trabalho é o demonstrar a importância geoestratégica do 

arquipélago com o incremento de pesquisas e investimentos doravante a descoberta 

das reservas petrolíferas e de gás. Entretanto, o arquipélago proporciona projeção de 

poder sobre terra no continente antártico, que momentaneamente encontram-se sob os 

ditames do Tratado Antártico, ainda em vigor, o que temporariamente freia as 

pretensões dos países pela posse de terras do continente gelado. A importância do 

arquipélago garante liberdade em linhas de comunicação a Royal Navy, tendo em vista 

que a região é um ponto estratégico entre o Oceano Atlântico e Oceano Pacífico. 

Hodiernamente, verifica-se um incremento de investimentos militares na região, 

calcados nos sucessivos documentos de defesa britânico que buscam assegurar para 

si o domínio do arquipélago Falkland/Malvinas, porém há de se considerar o avanço do 

pleito argentino principalmente na decisão da Comissão de Limites da Plataforma 

Continental da Organização das Nações Unidas (CLPCONU), que ratifica o anseio de 

ampliação do mar argentino, bem como a decisão interna britânica de retirada da União 

Europeia, que gera um processo de desencadeamento de atores que lhe davam apoio 

e que podem também questionar possessões coloniais, como a Espanha no caso de 

Gibraltar. Há de ressaltar o posicionamento brasileiro na seguinte questão que, apesar 

de entender ser legítimo o direito argentino de reivindicar a posse do arquipélago, e de 

se manter praticamente neutro durante o período do conflito de 1982, possuir laços de 

proximidade com Londres, com destaque em seus documentos de defesa, bem como 

ações conjuntas em áreas de conhecimento, o que lhe garante um discurso menos 

agressivo na presente contenda. Neste sentido, o trabalho aqui exposto permite a 

refletir acerca do papel de atores estrangeiros na região que pugnam pela militarização 

e exploração de riquezas e de como estes podem dificultar a harmonia de convivência 

na América Latina e, ao Brasil, a necessidade de investimentos perenes em defesa e 

segurança, com intuito de defender o território da cobiça externa. 

 

  Contamos com a presença de todos (as),  

 

Serão fornecidos certificados de participação 

 

 
Realização: PROLAM/USP 

Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São 

Paulo 
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Organização e Coordenação 

Alessandra Cavalcante de Oliveira  (PROLAM/USP) 

André Luiz Lanza (História Econômica/USP) 

Débora Armelin Ferreira (PROLAM/USP) 

Margarida Nepomuceno (CESA/PROLAM/USP) 

Mayra Coan Lago (História Social/USP) 

Paulo Sergio de Castro (PROLAM/USP) 

Rita de Cássia Marques L.de Castro (CORS e NESPI/USP; UMC – Campus Villa-Lobos) 

Sabrina Rodrigues (PROLAM/USP) 

Thaís de Oliveira (PROLAM/USP) 

 

Apoio: ECA/USP  

Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 
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Modelo de Chamada para inscrição no Epal divulgado em março de 2018 

INSCRIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS Encontro de 

Pesquisadores sobre a América Latina-  2018 EPAL -PROLAM Universidade 

de São Paulo  

  Prezados (as) latino-americanistas  

 O Encontro de Pesquisadores sobre a América Latina (EPAL) é uma atividade organizada, desde 

2013, por discentes e egressos do PROLAM/USP, cujo objetivo é constituir um espaço de 

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

interessam pela América Latina.  Os encontros do EPAL têm um mesmo formato desde o seu 

início(*). Em geral, temos três ou quatro apresentações de pós-graduandos ou egressos, que 

expõem durante 20 minutos suas pesquisas, para depois debaterem com o público.  Neste ano, 

vamos dar continuidade às apresentações do EPAL. Promoveremos dois encontros neste 

primeiro semestre. As datas sugeridas e disponíveis para o primeiro semestre de 2018 são as 

seguintes:  

 11 ou 12 de abril (quarta ou quinta-feira) 11 ou 12 de junho (segunda ou terça-feira)  

 Aceitaremos as inscrições de pós-graduandos e pesquisadores, de dentro e de fora da 

Universidade de São Paulo. Do mesmo modo, graduados e graduandos poderão igualmente se 

apresentar, desde que indicados por um professor. O EPAL é um espaço plural, que recebe 

pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento. Privilegiaremos os trabalhos que 

versem sobre países da América Latina, seja por meio de questões comuns da região ou da 

perspectiva comparativa.  

 Assim, os trabalhos que tratam exclusivamente sobre o Brasil deverão estar conectados, de 

alguma forma, com algum dos outros países da região. Os interessados em apresentar seus 

trabalhos, podem se inscrever enviando um email para epal.prolam@gmail.com, com um 

arquivo em que conste: o nome completo; um breve currículo (até 10 linhas); o título do 

trabalho; um resumo de 30 linhas que será publicado nas memórias anuais do EPAL; e a data de 

sua preferência, de acordo com as sugeridas logo acima. Prazo limite para envio dos arquivos: 

26 de março para o encontro de abril e 26 de maio para o encontro de junho. Os Encontros 

ocorrem na Universidade de São Paulo, na Cidade Universitária, Butantã, sempre no período 

vespertino (em geral, entre às 14 e 17:30 horas). As unidades e as salas são informadas a cada 

encontro. Os apresentadores recebem certificados e seus resumos serão incluídos nos Cadernos 

de Resumo EPAL de 2018. Inscrevam-se! Teremos prazer em recebê-los!  

Realização 

PROLAM/EPAL/ USP  
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Modelo de Flyers (convite resumido) 
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CARTAZES E FLYERS DAS EDIÇÕES EPAL 2018 
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LA 
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LANÇAMENTO DE LIVRO NO XXXIII EPAL 

AUTORA: RITA DE CASSIA LIMA DE CASTRO 

ALUNA EGRESSA DO PROLAM E MEMBRO DA ORGANIZAÇÃO DO EPAL

 ÇAMENTO 

ALLLLL 

 

XX
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  HISTÓRICO DAS JORNADAS 

As Jornadas de Estudos Latino Americanos realizadas pelo Epal desde 2016 são edições 

anuais e que, diferentemente das edições mensais do Epal, reúnem no final de cada ano 

profissionais especialistas, normalmente convidados de outras universidades, em torno 

de um tema específico 

 

1ª JORNADA 

23 de novembro de 2016 

 

A primeira jornada ocorreu em 2016 e o tema tinha como objetivo comemorar ou 

relembrar os 80 anos da Guerra Civil Espanhola. O título da jornada era A Guerra Civil 

Espanhola e a América Latina. 

 

https://encontrodepesquisadoressobreaamericalatina.com/epal-anteriores/epal-2016/ 

 

 
 

Esse evento deu ensejo a que Prolam/Epal e Cedhal(FFLCH) se unissem para organizar 

a coletânea A Guerra Civil Espanhola e a América Latina, em formato e-book, já em 

sua fase final de editoração. Essa coletânea reuniu 28 autores do Brasil, América Latina, 

Europa e América do Norte e deve ser lançada no princípio do ano acadêmico. 
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2ª JORNADA 

26 de outubro de 2017 

 

Em 2017 a Jornada Bolívia, sua História, suas Lutas, comemorou 4 anos de 

atividades do EPAL. A atividade realizada em parceria com o IRI-  Instituto de 

Relações Internacionais, através da Cátedra José Bonifácio. Estiveram presentes a 

catedrática embaixadora do México Beatriz Paredes e o ex-presidente da Bolívia, 

sociólogo Carlos Mesa, além de acadêmicos especialista nas questões que mobilizam a 

sociedade e política boliviana. Pode-se ver a programação completa no site do EPAL  

https://encontrodepesquisadoressobreaamericalatina.com/epal-2017/). 

 

 

 
 

 

https://encontrodepesquisadoressobreaamericalatina.com/epal-2017/
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3ª JORNADA 

12 de novembro de 2018 

 

A Terceira  Jornada, realizada em novembro de 2018 reuniu professores universitários e 

profissionais de instituições especializadas no tema central desse encontro: Migrações, 

Diásporas e exílios na América Latina. Marcaram presença as professoras especialistas 

Ana Tessara, da Psicologia da Universidade de São Paulo,Horácio Gutiérreza, professor 

titular da História Social da FFLCH e a professora e ativista  Ana Bella-Feldman, da 

Unicamp, além de profissionais do Direito e de Instituições, como a Adus, 

especializadas na questão migratória, como programação divulgada no site do EPAL. 

 

https://encontrodepesquisadoressobreaamericalatina.files.wordpress.com/2018/12/LIVR

O-5_EPAL_rv101118.pdf 

 

 

 
 

 

 

https://encontrodepesquisadoressobreaamericalatina.files.wordpress.com/2018/12/LIVRO-5_EPAL_rv101118.pdf
https://encontrodepesquisadoressobreaamericalatina.files.wordpress.com/2018/12/LIVRO-5_EPAL_rv101118.pdf

