Informativo da Associação Nacional dos Pesquisadores de História Latino-Americana e Caribenha

HOME PAGE DA ANPHLAC
http://anphlac.cjb.net
Cumprindo seus objetivos básicos de
congregar e informar os pesquisadores brasileiros da
área de História da América Latina e Caribe, o Boletim
lança um novo número com notícias sobre nosso
próximo encontro e dá continuidade à série Dossiês
de Pesquisa, que trata, neste número, das instituições
do México. Aproveitamos para informar que o próximo
país a ser enfocado será Cuba e, desde já, pedimos a
colaboração de nossos colegas com dados das
instituições desse país. O boletim traz também
novidades sobre nossa Revista Eletrônica, além de
duas resenhas, notas sobre eventos científicos no
Brasil e no exterior e publicações de interesse dos
historiadores da área.

VI ENCONTRO DA ANPHLAC
Maringá – 2004
Inscrições até 14/12/2003
E-mail:
encontroanphlac@hotmail.com
O VI Encontro da nossa associação será
realizado em Maringá no próximo ano e temos uma
novidade em relação ao que foi anunciado
anteriormente. O evento será ampliado em um dia,
portanto começará na noite do dia 20 de junho com
uma Conferência de Abertura da Profa. Heloisa
Heichel da UNISINOS/RS e terminará com a
Conferência de Encerramento do Prof. Luc Capdevila
da Universidade Rennes2/França, na noite do dia 23
de junho. A mudança visa contemplar uma melhor
distribuição das atividades do Encontro e responde a
uma demanda de vários colegas pela ampliação do
evento.
Já temos a confirmação de alguns professores
do exterior, tais como a professora Liliana Brezzo
(UCA/Rosário – Argentina), duas professoras da
Universidad Nacional del Nordeste (Chaco –
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Argentina) e a Lic. Adelina Pussineri, professora da
Universidad Nacional de Asunción e Diretora do
Museo Etnográfico Andrés Barbero (Assunção Paraguai) que virá com um grupo de professores e
alunos.
Para o evento contamos com total apoio do
Departamento de História e da direção da
Universidade Estadual de Maringá que colocaram a
nosso dispor toda a infra-estrutura necessária para a
realização do Encontro. As aulas serão suspensas
para os alunos poderem participar como ouvintes.
Lembramos que a cidade de Maringá,
localizada no Noroeste do Estado do Paraná, possui
uma boa infra-estrutura hoteleira, de transporte aéreo
e rodoviário. Já estamos em negociações com uma
agência de viagens para centralizar as reservas de
hotéis e de transporte.
O
Encontro
será
estruturado
fundamentalmente a partir de mesas-redondas que
deverão tratar de temas vinculados à história latinoamericana, caribenha e norte-americana, incluindo
questões pertinentes à pesquisa e ao ensino.
As mesas-redondas poderão ser previamente
organizadas com três integrantes. Também poderão
ser efetuadas inscrições individuais. As propostas de
mesas-redondas deverão ser acompanhadas de título
geral, nome e vinculação institucional dos
participantes, títulos e resumos de cada um dos
trabalhos. Os trabalhos inscritos individualmente serão
analisados pela Comissão Organizadora e reunidos
sob a forma de mesas-redondas. Os trabalhos
individuais também devem conter nome e filiação
institucional do proponente, título e resumo.
Para se inscrever no evento será necessário
enviar, por correio ou internet, impreterivelmente até
o dia 14 de dezembro de 2003 para o endereço
oficial do evento os resumos dos trabalhos,
acompanhados dos currículos resumidos dos autores,
endereço completo para correspondência e as cópias
dos pagamentos da anuidade e da taxa de inscrição
que devem ser feitos mediante depósito bancário na
Conta Poupança número 010009268-3, variação 01,
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em nome de Fabiana de Souza Fredrigo, Banco do
Brasil – Agência 3512-2 Cidade Verde – Maringá).
Endereço oficial do VI Encontro:
Prof. Luiz Felipe Viel Moreira (ANPHLAC)
Secretaria do Departamento de História
Centro de Ciências Humanas Letras e Artes - CCH
Universidade Estadual de Maringá - UEM
Av. Colombo, 5790 Bloco G 34 Sala 16
Maringá - PR - BR
CEP 87020-900
Tel/Fax.: (44) 261-4328
E-mail: encontroanphlac@hotmail.com
Anuidade de 2003
O valor da anuidade de 2003 é de R$ 50,00
(cinqüenta reais).
Obs.: Se for a primeira vez, deve-se remeter também
a ficha de associação devidamente preenchida que
pode ser encontrada em nossa home page.

Como ocorre em nossos encontros, a revista
tem como objetivo publicar trabalhos relacionados
com a História das Américas, especialmente a Latinoamericana e Caribenha. Podem ser aceitos trabalhos
que analisem a história brasileira, desde que haja uma
perspectiva comparativa com outros países das
Américas.
Os trabalhos devem ser remetidos até o dia
31/11/2003 para Heloísa Jochims Reichel – Av. João
Obino 79, Apt. 701, Petrópolis, Porto Alegre, RS, CEP:
90470-150. As instruções para apresentação dos
artigos e os procedimentos regimentais para a análise
dos mesmos encontram-se em nossa home page. Os
artigos entregues que não seguirem as normas
especificadas nas instruções aos colaboradores não
serão considerados pelo Conselho Editorial.

ANAIS ELETRÔNICOS DO
V ENCONTRO – 2002

A Revista Eletrônica da ANPHLAC é
registrada no ISSN e os números 1 e 2 encontram-se
em nossa home page. No último número vocês podem
ler os seguintes artigos:
• Carlos Roberto da Rosa Rangel, A conspiração
revolucionária da oposição brasileira a Vargas no
Prata (1930-1934);
• Eduardo Scheidt, Ecos da Revolução Farroupilha
no Rio da Prata;
• Everaldo Andrade, Universidade única e
autonomia na Assembléia Popular – Bolívia 1971
Fernando Valle Rondón, Ilustración, modernidad y
reformas educativas borbónicas: consideraciones
a partir de los planes de estudio del Real Colegio
de San Carlos de Lima;
• Francisca L. Nogueira de Azevedo, Diplomacia
epistolar: Visconde do Rio Branco e Andrés
Lamas;
• Héctor H. Bruit, A origem americana da sífilis.

Consultem os Anais dos últimos Encontros:
São
Paulo/1998,
Salvador/2000
e
Belo
Horizonte/2002, em nossa home page, assim como
links interessantes na área de história da América.
Estamos abertos à contribuições e sugestões!

CONSELHO EDITORIAL
Heloísa Jochims Reichel, editora responsável
(UNISINOS); Antonio Carlos Amador Gil (UFES);
Eugênio Rezende de Carvalho (UFG) e Francisca L.
Nogueira de Azevedo (UFRJ).

REVISTA ELETRÔNICA DA
ANPHLAC
ISSN 1679-1061

CONSELHO CONSULTIVO
Anna Maria Martinez Corrêa; Maria Eulália Lobo;
Jaime de Almeida; Kátia Gerab Baggio; Manoel Lelo
Belloto; Maria Lígia Coelho Prado e Philomena
Gebran.

O Conselho Editorial está organizando o
próximo número da Revista Eletrônica da ANPHLAC.
Já recebemos um bom número de artigos que estão
sendo avaliados pelos pareceristas. Entretanto, se
tiverem algum artigo que queiram enviar, ainda há
prazo até o final do mês de novembro. Aguardamos,
especialmente, o envio de resenhas de obras sobre
História da América Latina e Estados Unidos.
Divulguem junto a seus colegas e/ou enviem suas
resenhas até o final do mês de novembro.

LISTA DE INFORMAÇÃO E
DISCUSSÃO

Taxa de Inscrição no VI Encontro:
Com Apresentação de Trabalho
Para sócios da ANPHLAC: R$30,00
Para pesquisadores não associados à ANPHLAC:
R$80,00.
Sem apresentação de trabalho:
Para estudantes de graduação, de pós-graduação,
professores do ensino médio e interessados em geral
(com direito ao certificado): R$ 15,00.
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O principal objetivo da Lista é reunir os sócios
da ANPHLAC, e outros interessados, para que seja
possível a troca de informações sobre eventos
científicos,
publicações,
endereços
da
web,
intercâmbio de dados e notícias sobre investigações
em curso na área de História da América.
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O conteúdo das mensagens deve ser de
cunho acadêmico e necessariamente relacionado às
ciências humanas, principalmente à história da
América. As mensagens devem ser destinadas a
todos os membros da lista.
Para inscrever-se, basta mandar uma
mensagem - sem nada escrito - para o e-mail:
anphlac-subscribe@yahoogrupos.com e aguardar o
contato do moderador da lista, ou preencher o quadro
existente na página inicial de nossa home page. O
moderador, além de informar oficialmente que você
foi recebido no grupo, enviará as regras e informações
sobre como proceder para remeter e receber
mensagens e consultar as mensagens já arquivadas.
Remeter
mensagem:
Assinar:

anphlac@yahoogrupos.com.br

Anphlacsubscribe@yahoogrupos.com.br
Cancelar
Anphlacassinatura:
unsubscribe@yahoogrupos.com.br
Proprietário da Anphlaclista:
owner@yahoogrupos.com.br
URL para a Http://br.groups.yahoo.com/group/an
página da lista phlac.br
Carlos A S. Barbosa (Secretário da ANPHLAC)

SÉRIE DOSSIÊS
Dossiê México
Maria Aparecida de S. Lopes
UNESP – Franca
Na Cidade do México encontra-se a maioria
dos Centros de Estudo, Bibliotecas e Arquivos
mexicanos, portanto uma pesquisa sobre o país deve,
necessariamente iniciar-se nas instituições nela
localizadas. Os interessados nos processos regionais
podem obter informação sobre centros de pesquisa de
outras partes da república no Distrito Federal, o
Archivo General de la Nación – AGN, por exemplo,
possui uma relação de todos os arquivos mexicanos;
no entanto, nesses casos, o mais recomendável é
fazer uma viagem para conhecer e consultar os
acervos municipais ou estatais do interior do país.
Além das bibliotecas mencionadas neste
dossiê, geralmente, cada Instituição seja ela arquivo
ou Centro de Estudo, possui sua própria biblioteca.
Segue uma lista de algumas instituições com os
respectivos endereços eletrônicos por meio dos quais
o pesquisador poderá conhecer a natureza, assim
como os serviços prestados por cada uma dessas
instituições. Em certos arquivos o acesso só é
autorizado a partir da apresentação de cartas de
recomendação, em alguns casos, acompanhada de
um documento que detalhe os objetivos da pesquisa,
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por isso, na maioria das vezes, o melhor caminho é
estabelecer um contato prévio com os funcionários por
e-mail, para conhecer todas as exigências e restrições
das instituições nas quais se pretende pesquisar.
Finalmente, um bom site sobre América Latina, além
da
nossa
home
page
é
o
LANIC:
http://lanic.utexas.edu; sobre o México a H-México
http://www.h-mexico.unam.mx/ é a melhor “lista de
interesses” sobre os eventos vinculados à produção
histórica do país. Algumas associações de
historiadores também têm informações úteis sobre
publicações, congressos, chamadas para artigos e
palestras, como a Associação Mexicana de História
Econômica: http://www.oficinaonline.com/amhe/door/;
o Comite Mexicano de Ciencias Históricas:
http://uibero.uia.mx/cmch; e a Sociedad Mexicana de
Historia de la Ciencia y de la Tecnologia:
http://www.smhct.org, entre outras. Sobre publicações
digitais
consultar.
http://biblioweb.dgsca.unam.mx/libros/ .
Fora do México a The Nettie Lee Benson Latin
American Collection http://www.lib.utexas.edu/benson/
da University of Texas at Austin, EUA é a melhor
biblioteca com acervos documentais e bibliográficos
sobre história mexicana e latino-americana.
CENTROS DE ESTUDOS E UNIVERSIDADES:
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
http://www.institutomora.edu.mx/instituto.htm
Instituto de Investigaciones históricas – UNAM
http://www.unam.mx/iih/
Instituto de Investigaciones Estéticas – UNAM
http://www.esteticas.unam.mx/
El Colegio de México
http://www.colmex.mx/
El Colegio de Michoacán
http://www.colmich.edu.mx/
El Colegio de la Frontera Norte
http://www.colef.mx
El Colegio de la Frontera Sur
http://www.ecosur.mx/
Escuela Nacional de Antropología e Historia
http://enah.inah.gob.mx/
Ciesas
http://www.ciesas.edu.mx/
Univesidad Nacional Autonóma de México – Unam
http://www.unam.mx/
CIDE
HTTP://WWW.CIDE.EDU/
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Archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional
Vinculado à Secretaría de la Defensa Nacional o
acesso só é autorizado com carta de recomendação.

INAH
http://www.inah.gob.mx/index_.html
Fototeca de Pachuca - INAH
www.inah.gob.mx/acer/sinafo2001/fototeca

Archivo General Agrario
http://www.ran.gob.mx/archivos/aga.htm

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
http://www.h-mexico.unam.mx/

Archivo Histórico de Banamex
jmaguill@banamex.com / ahco@banamex.com

BIBLIOTECAS:
http://www.biblional.bibliog.unam.mx/bib/biblioteca.html

Archivo Histórico de la Ciudad de México
http://www.cultura.df.gob.mx/cartelera/detalleRecinto/i
ndex.html?id_recinto=10

Biblioteca del Museo Franz Mayer
http://www.franzmayer.org.mx

Archivo Histórico del Agua
aha@juarez.ciesas.edu.mx

Biblioteca Cervantina ITESM
http://www.fototec.com.mx

Archivo Histórico del Instituto
Antropología e História
http://www.inah.gob.mx/index_.html

Biblioteca Nacional de México

Nacional

de

Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada
http://www.shcp.gob.mx/servs/dgpcap/bmlt/
Fondo
Manuel
Germán
Iberoamericana. Flacso. México
http://biblioibero.flacso.edu.mx

Parra.

Biblioteca

CONDUMEX - Centro de Estudios de Historía de
México http://www.condumex.com.mx/cehm/index.html
Biblioteca de Arte de Fomento Cultural Banamex
http://www.banamex.com/esp/filiales/fomento_cultural/i
ndex.htm
Biblioteca Palafoxiana
http://www.bpm.gob.mx/home.htm

Archivo del Instituto de Investigaciones Legislativas.
Cámara de Diputados
http://www.senado.gob.mx/iilsen/
Archivo Histórico del Arzobispado de México
http://aham.arquidiocesismexico.org.mx
Archivo Histórico Papeles de Familia
www.lag.uia.mx/archivo
Archivo Histórico del Colegio de las Vizcaínas
vizcainas@infosel.net.mx

ARQUIVOS:

Archivo Histórico de la Provincia de México de la
Compañía de Jesús
archivo@datasys.com.mx

Archivo General de la Nación – AGN
http://www.agn.gob.mx/indice.html

Archivo Histórico y Museo de Minería, A.C.
ahmm@prodigy.net.mx

Archivo del Instituto de Estudios Históricos de la
Revolución Mexicana – INEHRM
Vinculado à Secretaría de Gobernación.
Francisco I. Madero, 1
Colonia San Ángel, Del. Álvaro Obregón,
CP. 01000, México, D.F.
Telefones: 55506559/8402, 56163856/72/08/09
Ramais: 227 y 228.

Área de Acervos Históricos de la Universidad
Iberoamericana
http://www.uia.mx
REVISTAS ESPECIALIZADAS:
Historia Mexicana – Revista do El Colegio de México
Relaciones – Revista do El Colegio de Michoacán

Archivo
Histórico
de
educacion@fmerced.org.mx

Fundación

Merced

Acervo Histórico Diplomático Secretaría de Relaciones
Exteriores
http://www.sre.gob.mx/acervo/
Instituto Matías Romero
http://www.sre.gob.mx/imred
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Secuencia – Revista de Historia y Ciencias Sociales –
Publicação do Instituto de Investigaciones Dr. José
María Luis Mora
América Latina en la história económica - Boletín de
Fuentes – Publicação do Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
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Estudios (Filosofía, Historia, Letras) – Revista do
Instituto , Instituto Teconológico Autónomo do México.

mexicanos, notadamente o de Lázaro Cárdenas
(1934-1940), e o movimento nacionalista cubano.

Historia y Grafía
iberoamericana

Fazendo uso principalmente da documentação
de embaixadas e da correspondência de particulares,
Altmann revela o apreço que os jovens nacionalistas
de Cuba nutriam pelos ideais e conquistas da
Revolução Mexicana, especialmente por Cárdenas,
personagem de grande prestígio junto aos cubanos
mesmo após o término de seu mandato como
presidente do México. Amplamente conhecido por ter
avançado com a reforma agrária em seu país e
nacionalizado empresas petrolíferas estrangeiras no
final dos anos 40, Lázaro Cárdenas seria tratado em
Cuba como um ícone da luta antiimperialista.

–

Revista

da

Universidad

Boletín del Archivo General de la Nación
Estudios de Historia Novohispana – Revista do
Instituto de Investigaciones Históricas – UNAM
Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de
México – Revista do Instituto de Investigaciones
Históricas – UNAM
Boletín Históricas – Revista do
Investigaciones Históricas – UNAM

Instituto

de

LIVRARIAS:
Gandhi
http://www.gandhi.com.mx/Gandhi/Main/
Fondo de Cultura Económica
http://www.fondodeculturaeconomica.com/
El Sótano
http://www.elsotano.com.mx

RESENHAS
ALTMANN, Werner. México e Cuba: revolução,
nacionalismo, política externa. São Leopoldo, RS:
Editora Unisinos, 2001.

Estando
entre
os
mais
importantes
movimentos rebeldes do séc. XX na América Latina,
as Revoluções Mexicana e Cubana iriam trazer ao
cenário político, cada uma à sua maneira, segmentos
sociais que estiveram geralmente à parte das tomadas
de decisão no continente após as independências das
ex-colônias européias, ou seja, as secularmente
excluídas massas populares latino-americanas.
Qual seria, porém, a vinculação existente
entre os processos revolucionários desses dois
países? O que nos permitiria aproximar numa
perspectiva comparativa eventos históricos de
naturezas e conseqüências tão distintas? De acordo
com Werner Altmann a resposta se encontra no
“nacionalismo”. Em México e Cuba: revolução,
nacionalismo, política externa, o mencionado autor
apresenta uma análise das relações diplomáticas e
políticas entre os governos pós-revolucionários
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Após a tomada do poder pelos revolucionários
de Fidel Castro em 1959, Cárdenas organizaria
diversos eventos de defesa da Revolução Cubana
contra as inúmeras investidas dos EUA. O expresidente mexicano chegaria mesmo a dizer que o
aprofundamento da revolução na ilha seria a
efetivação de seu projeto político-econômico que fora
interrompido no México. Por seu turno, Fidel também
diria que a Revolução Mexicana foi a antecessora do
movimento revolucionário em Cuba, deixando clara
dessa forma sua admiração pelo país vizinho.
Com a aproximação de Cuba junto à URSS
em princípios dos anos 60, o governo norte-americano
passou a liderar um movimento sem tréguas por meio
da OEA (Organização dos Estados Americanos) com
o objetivo de isolar os revolucionários cubanos recém
chegados ao poder. Sofrendo pressões políticas por
parte dos EUA os países latino-americanos foram um
a um rompendo relações diplomáticas com Cuba.
Numa conjuntura política interamericana na qual a
Casa Branca exercia total predomínio, o México foi a
única nação a contrariar os ditames de Washington e
manter inalterada sua ligação com a ilha socialista.
Segundo Werner Altmann, a postura independente
dos mexicanos frente à questão cubana foi apenas um
prosseguimento da política externa que se consolidou
no México após a revolução de 1910, e que criara
uma tradição de não ingerência nos assuntos internos
de outros países.
Como fica claro no texto, ao observar as
Revoluções Mexicana e Cubana, notaremos que além
da questão agrária, tema central em ambos os
movimentos,
o
pensamento
nacionalista
se
configuraria como articulador ideológico dos rebeldes.
Quanto ao antiimperialismo, é certo que desde o
princípio tal idéia esteve presente no discurso dos
revolucionários cubanos, ao passo que no México,
seria apenas com o fim da etapa armada da
revolução, em 1917, que o sentimento antiimperialista
ganharia maior vulto. O desejo de independência
econômica e política presente nos dois processos
insurgentes, bem como o ideal de desenvolvimento e
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integração da América Latina, seriam os elos que
possibilitariam a aproximação dos dois países.
Além do mérito de se apoiar em uma base
documental pouco utilizada até agora pelos
historiadores, isto é, os acervos diplomáticos, o livro
de Werner Altmann nos permite compreender melhor
o que há de comum e, é claro, de divergente entre os
casos por ele investigados, esclarecendo assim, o
porque da atração recíproca entre cubanos e
mexicanos.
André Lopes Ferreira - Mestrando em História na
UNESP/Assis.
ANSALDI, Waldo (ed.). Tierra en llamas: América
Latina en los años 1930. Buenos Aires: Ediciones Al
Margen, 2002.
Em se tratando de textos que se detenham
sobre temáticas ou períodos específicos da História da
América Latina, o Brasil ainda é um país muito carente
de publicações. Contudo, com o acesso cada vez
mais facilitado às publicações disponibilizadas nos
países vizinhos, e com o crescente intercâmbio entre
pesquisadores de temáticas afins, estas lacunas vêm
sendo preenchidas.
E foi exatamente em torno do objetivo de
proporcionar a estudantes universitários um texto que
procurasse refletir acerca de problemas e temáticas
relevantes, e que levasse a uma melhor compreensão
da
história
contemporânea
das
sociedades
latinoamericanas – especificamente de questões
significativas na década de 1930 – que se concebeu a
obra Tierra em llamas. América Latina en los años
1930, organizada pelo Prof. Waldo Ansaldi.
Estruturado em forma de artigos, e contando
com a colaboração de dez pesquisadores, além do
próprio Ansaldi, o livro se propõe a discutir aspectos
significativos da década de 1930 na América Latina,
época rica em transformações, muitas das quais
vieram a ter importância fundamental nas sociedades
nas quais se produziram.
Ao longo dos onze artigos, os pesquisadores –
essencialmente vinculados à cátedra de Sociologia
Histórica da Universidade de Buenos Aires, e a
UDISHAL (Unidad de Docencia e Investigación
Sociohistóricas de América Latina) – dedicam-se a
apresentar resultados parciais de suas pesquisas
relacionadas ao referido grupo. A experiência dos
colegas argentinos é enriquecida no livro pela
participação de pesquisadores uruguaios, que
contribuem com os textos já publicados anteriormente,
mas não menos relevantes ou significativos.
Em sua maioria, os autores são provenientes,
formalmente, das áreas de Sociologia e História,
predominando entre eles a vinculação à pesquisa e
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docência na área que eles convencionaram chamar de
Sociologia Histórica, com algumas exceções. Por ter
como público-alvo inicial os alunos do curso de
Sociologia, da Faculdade de Ciências Sociais da
Universidade de Buenos Aires, mais especificamente
os alunos da disciplina de História Social
Latinoamericana, o livro, por esta razão, não contém
nenhum capítulo dedicado à Argentina, pois que,
naquela universidade, História Social Argentina é uma
disciplina com conteúdo e autonomia próprios, por
motivos óbvios.
A escolha dos aspectos a analisar centralizouse sobretudo nas questões de dimensão política, sem
deixar de lado algumas considerações de ordem mais
geral sobre a economia, em alguns dos artigos.
Segundo Ansaldi, esta escolha deveu-se a razões
editoriais, de carência bibliográfica – em língua
espanhola – de textos de síntese política a respeito de
alguns temas específicos, e também em virtude das
questões abordadas no programa de curso ao qual os
autores – sobretudo Ansaldi, orientador de alguns dos
outros pesquisadores – estão vinculados.
Discorrendo a respeito do Brasil, do batllismo
no Uruguai, da Frente Popular no Chile, da APRA no
Peru, das ditaduras na América Central e no Caribe,
da Colômbia, Venezuela, México e de Cuba, além de
apresentar um artigo comparando as crises dos anos
trinta e oitenta do século passado, o volume foi
publicado em uma espécie de edição provisória.
Ansaldi, no prólogo, faz questão de ressaltar que em
uma segunda edição serão acrescentados textos a
respeito da Guerra (ou Questão) do Chaco, que
envolveu Bolívia e Paraguai, da Revolução Nacional
de 1952 e da ditadura de Alfredo Stroessner, a partir
de 1954, além de uma introdução que proporcione
uma visão de conjunto da década de 1930.
Ressalvas à parte, o livro organizado por
Ansaldi cumpre sua proposta fundamental: suscitar
questões e estimular reflexões a respeito de uma
década pródiga em conflitos e transformações, que
merecem – e o livro traz exemplos de como fazê-lo
com competência – ser estudados com maior atenção.
Raphael Nunes Nicoletti Sebrian, Mestrando em
História – UNESP/Assis; bolsista FAPESP.

INFORMES
CONGRESSOS
WEB – HOME PAGES
LIVROS e ARTIGOS
CD-ROMs e REVISTAS
A divulgação do conteúdo das revistas que
tratam de temas latino-americanos e do surgimento de
novos cd-roms e livros, assim como a divulgação de
congressos e novas home pages agora é feita
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preferencialmente em nossa lista de informação e
discussão eletrônica: anphlac@yahoogrupos.com.br
IV Congresso Europeu de Latinoamericanistas CEISAL
Desafíos sociales en América latina en el siglo XXI
Bratislava. 4-7Julio 2004.
http://www.euba.sk/~ceila/kongres.htm

PUBLICAÇÕES
MISKULIN, Silvia Cezar Cultura ilhada: imprensa e
Revolução Cubana (1959-1961). São Paulo: Xamã
Editora/Fapesp, 2003.
BOUCAULT, Carlos Eduardo de Abreu e MALATIAN,
Teresa. Políticas Migratórias: fronteiras dos direitos
humanos no século XXI. Rio de Janeiro: Renovar,
2003.
CARVALHO, Eugênio Rezende de. América para a
Humanidade: o americanismo universalista de José
Martí. Goiânia: Editora da UFG, 2003.
Revista Brasileira do Caribe; Revista do Centro de
Estudos do Caribe no Brasil/Universidade Federal de
Goiás, vol. III, n. 6 (jan./jul.), Goiânia, Ed. CECAB,
2003. Semestral. ISSN 1518-6784.
Revista História da UNESP, vol 22, nº 2, São Paulo.
Editora UNESP, 2003. Smestral, ISSN 0101-9074.
Tema Central América Latina, com artigos de: Maria
Ligia Prado, Maria Helena Capelato, José Luis
Bendicho Beired, Alberto Aggio, Patricia Funes,
Noberto Ferreras, Julio Cesar Pimentel, Barbara
Weinsten, Fabio Murici dos Santos e Gabriela
Pelegrino Soares.

TESES E DISSERTAÇÕES
DOUTORADO
Título: "Representações da Revolução Mexicana no
Museu Nacional de História da Cidade do México
(1940-1982)".
Autor: Camilo de Mello Vasconcellos.
Instituição: Departamento de História da FFLCH-USP.
Orientadora: Profa. Dra. Maria Ligia Coelho Prado
Data de defesa: 17 de setembro de 2003.

Autor: Adailson José Rui
Instituição: PPG em História da UNESP-Assis.
Orientador : Prof. Dr. José Luis B. Beired
Data da defesa: junho de 2003

MESTRADO
Título: Pensamento racial em Nina Rodrigues e
Fernando Ortiz.
Autora: Telmo Renato da Silva Araújo.
Instituição: UNESP - Franca
Orientadora: Prof. Dr. Horacio Gutiérrez.
Data da Defesa: 10 de abril de 2003. Bolsa Capes.
Título: A Associação Comercial do Rio Grande de
1844 a 1852: interesses e atuação representativa do
setor mercantil
Autora: Cláudia Simone de Freitas Munhoz
Instituição: PPG/História – UNISINOS
Orientadora: Profa. Dra. Heloisa Jochims Reichel
Data da defesa: fevereiro de 2003
Título: Fronteiras, Violência e Criminalidade na Região
Platina. O caso de Alegrete (1852-1864)
Autor: Edson Romario Monteiro Paniagua
Instituição: PPG/História - UNISINOS
Orientadora: Profa. Dra. Heloisa Jochims Reichel
Data da defesa: outubro de 2003
EXPEDIENTE
Boletim da ANPHLAC - Informativo da Associação
Nacional dos Pesquisadores
de História Latino-Americana e Caribenha
Home Page: http://anphlac.cjb.net
Presidente: Luiz Felipe Viel Moreira (UEM)
lfvmoreira@uem.br
Vice-Presidente: Antonio C. Amador Gil (UFES)
tomgil@uol.com.br
Secretária: Carlos Alberto S. Barbosa (UNESP/Assis)
casbeto@hotmail.com
Tesoureira: Fabiana de Sousa Fredrigo (UFG)
fabianafredrigo@yahoo.com.br
VI Encontro da Anphlac
Maringá - 2004
Endereço para correspondências e envio de matérias:
Prof. Luiz Felipe Viel Moreira
Secretaria do Departamento de História
Centro de Ciências Humanas Letras e Artes- CCH
Universidade Estadual de Maringá – UEM
Av. Colombo, 5790 Bloco G34 Sala 16
Maringá – PR – BR
CEP 87020-900
Tel/Fax.: (44) 261-4328
E-mail: encontroanphlac@hotmail.com

Título: São Tiago: da Reconquista Espanhola à
Conquista da América

n. 15 - novembro 2003
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BOLETIM DA ANPHLAC
Endereço para correspondência e envio de matérias
ANPHLAC Associação Nacional dos Pesquisadores
de História Latino-Americana e Caribenha
A/C Prof. Carlos Alberto Sampaio Barbosa
UNESP/Assis - Depto. de História Av. Dom Antonio, 2100
Assis - SP Caixa Postal 65 CEP 19806-900

Editoração Eletrônica e Montagem: Carlos Alberto Sampaio Barbosa

