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APRESENTAÇÃO

Maria Ligia Coelho Prado

Na última Assembléia Geral da Associação Nacional de Pesquisadores de História
Latino-americana e Caribenha (ANPHLAC), que se realizou em julho de 1999, durante o
Encontro da ANPUH, em Florianópolis, ficou decidido que os Anais do III Encontro
seriam eletrônicos. Estamos, assim, disponibilizando on line, graças ao trabalho dedicado
e eficiente do prof. Antonio Carlos Amador Gil, os textos apresentados durante o
Encontro, esperando que eles alcancem mais rapidamente o público interessado.

O III Encontro da ANPHLAC realizou-se nas dependências do departamento de História
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo,
entre os dias 22 e 24 de julho de 1998. Os inscritos – contando participantes com
trabalhos e simples assistentes – somaram 176. Entretanto, a assistência às diversas
atividades do Encontro superou de muito esta marca, pois as salas onde aconteceram as
apresentações contaram sempre com público numeroso.

Da programação constava a apresentação de duas conferências magnas e de trinta e duas
mesas redondas. Estas, sempre coordenadas por um professor convidado, se organizaram
de forma padronizada, com três expositores, cada um com 20 minutos de tempo para
fazer sua exposição. Em seguida aconteciam os debates, com a participação do
coordenador e do público. A presença de alunos de graduação na platéia se mostrou como
um sinal positivo do interesse que as temáticas escolhidas suscitaram. Como a área de
História da América é, em todo o Brasil, carente de especialistas, foi alentador constatar a
presença desses jovens, futuros pesquisadores em potencial.
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O formato e o tamanho do Encontro indicaram outras facetas positivas. Houve a
possibilidade de um acompanhamento efetivo de temáticas ou abordagens da preferência
de cada participante, pois a montagem das mesas favorecia tais escolhas. O interessado
podia seguir, por exemplo, uma seqüência de mesas sobre História Política, História das
Idéias, ou História Social. Assim, a assistência, além de numerosa contribuiu para que os
debates fossem mais estimulantes e frutíferos.
Entendíamos como fundamental a presença de pesquisadores do maior número possível
de Universidades dos diferentes Estados do Brasil. Tal meta também pode ser atingida,
pois estiveram presentes professores e/ou pesquisadores de instituições de nível superior
dos seguintes Estados: Paraíba, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Brasília, Rio
de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo. Outro ponto
importante foi a participação de um número elevado de mestrandos e doutorandos,
indicando o promissor fortalecimento da pesquisa na área de História da América.
Vale lembrar outro dado fundamental desse Encontro, isto é, o intercâmbio intelectual
com professores/pesquisadores de outros países da América Latina, como Argentina (5),
Chile (2) e Uruguai (1), com os quais pretendemos estabelecer redes de intercâmbio
intelectual e de pesquisa.
Ao fazermos um balanço final do Encontro, podemos afirmar que nossos objetivos –
conhecer e discutir pesquisas em andamento, estimular jovens alunos a criar interesse
crescente pela área de estudos latino-americanos - foram plenamente contemplados. Os
trabalhos apresentados alcançaram excelente nível, contribuindo de forma efetiva para
fazer avançar, no Brasil, a reflexão sobre temáticas da História da América Latina e do
Caribe.
Estamos publicando todos os textos entregues tanto à Comissão Organizadora do III
Encontro quanto à Secretaria da ANPHLAC.
É preciso lembrar que o evento não teria acontecido se não fosse o apoio essencial das
seguintes instituições:

Departamento de História – FFLCH – USP
FAPESP
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CNPq
FFLCH/USP
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão / CCint – USP
Programa de Pós-Graduação em História Econômica – USP
Programa de Pós-Graduação em História Social – USP
Humanitas Publicações – FFLCH- USP

ANPHLAC:
Presidente: Prof. Dr. Jaime de Almeida
Vice-presidente: Profa. Dra. Maria Ligia Coelho Prado
Secretário: Prof. Eugenio Rezende de Carvalho
Tesoureiro: Prof. Dr. José Luis Bendicho Beired

Comissão Organizadora:
Profa. Dra. Maria Ligia Coelho Prado (coordenação geral)
Prof. Dr. Alberto Aggio
Prof. Dr. José Luis Bendicho Beired
Prof. Dr. Julio César Pimentel Pinto Filho
Prof. Dr. Paulo Martinez

Comissão Científica:
Prof. Dr. Jaime de Almeida
Profa. Dra. Heloisa Jochims Reichel
Profa. Dra. Maria Philomena Gebran
Profa. Dra. Maria Helena R. Capelato (USP)
Profa. Dra. Maria Cristina Cacciamali (Prolam-USP)
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