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Apresentação

Temos a satisfação de trazer a público os Anais do XII Encontro Internacional da ANPHLAC,
realizado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), entre 26 e 29 de julho de 2016.
Promovido pela primeira vez na cidade de Campo Grande, o evento teve ampla participação
nacional ao mesmo tempo em que atraiu um novo público de profissionais e de estudantes da região
Centro-Oeste, além de participantes da América Latina e Espanha. A programação contou com a
realização de três conferências, quarenta mesas-redondas compostas por 151 trabalhos, seis
minicursos e uma sessão especial dedicada a debater o ensino de História da América. O evento
incluiu ainda o lançamento de livros e um recital intitulado “Obras Madeiristas e Populares LatinoAmericanas”, executado pela Camerata Madeiras Dedilhadas, da UFMS.
A conferência de abertura foi realizada pelo Professor Fernando Purcell (PUC-Chile), que
apresentou uma análise crítica das visões convencionais a respeito da atuação dos Corpos da Paz
no combate à pobreza na América do Sul. O Professor Ignacio Telesca (Universidade de FormosaArgentina) dedicou-se a discutir a condição dos afrodescendentes no Paraguai do século XIX por
meio do cruzamento das variáveis étnica e econômica. Por sua vez, na conferência de
encerramento, o Professor Gustavo Sorá (Universidade de Córdoba-Argentina) analisou a trajetória
do mercado editorial latino-americano de forma articulada à formação de redes intelectuais,
centrando sua atenção em duas importantes editoras, a Siglo XXI e a Fondo de Cultura Económica.
Os textos das conferências poderão ser consultados na Revista Eletrônica da ANPHLAC.
As mesas-redondas trataram de um amplo espectro de temas cujo perfil reflete as atuais
preocupações dos historiadores americanistas, em especial daqueles situados no Brasil. No âmbito
da história política, foram apresentadas pesquisas sobre a burocracia colonial, a formação dos
Estados Nacionais, as revoluções, as ditaduras, as experiências socialistas, os exílios, os
movimentos políticos atuais e as relações internacionais. A história cultural norteou as análises que
abordaram o lugar da mulher, a etnicidade, o cinema, a fotografia, as artes plásticas, a imprensa, a
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literatura, os intelectuais, a memória, a identidade nacional e a participação popular. Por sua vez, a
perspectiva econômica e social orientou as apresentações a respeito da história dos indígenas, das
fronteiras e do desenvolvimento econômico latino-americano. Finalmente, a sessão Debates
Contemporâneos discutiu a História das Américas na Base Nacional Comum Curricular com a
participação de três especialistas que demarcaram os principais tópicos de discussão, os impasses
e perspectivas.
Parte dos trabalhos apresentados encontra-se reunida nestes Anais em ordem alfabética
por autor. Graças ao financiamento das agências de fomento, foi possível executar a revisão textual
e técnica dos trabalhos, que ficou a cargo de Daniel Barbo.
Os bons resultados do XII Encontro foram o fruto de inúmeros esforços pessoais e de apoios
institucionais. Desde o início, a UFMS acolheu a proposta com entusiasmo, o que se refletiu na
dedicação dos professores e estudantes desta instituição nas várias etapas de organização, em
especial Dr. Cleverson Rodrigues da Silva e a Coordenadora do Departamento de História, Dra.
Dilza Porto Gonçalves. Um agradecimento especial a Mayra Coan Lago, cujo empenho na
secretaria da ANPHLAC foi essencial na organização do Encontro e na edição dos anais.
Também foram indispensáveis os diversos apoios financeiros conseguidos pela ANPHLAC,
mesmo em um contexto de recessão econômica, ratificando a credibilidade científica da associação
e confirmando a relevância da promoção do XII Encontro. Os recursos foram concedidos pelas
seguintes instituições: CNPq,

CAPES, UFMS e

FUNDECT (Fundação de Apoio ao

Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul).
Finalmente, para o seu sucesso, o evento contou com o permanente apoio e mobilização
do conjunto da Diretoria da ANPHLAC e dos membros da Comissão Científica e Organizadora.

José Luis Bendicho Beired
Stella Maris Scatena Franco Vilardaga
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