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HOME PAGE DA ANPHLAC
www.ifch.unicamp.br/anphlac
A retomada do nosso Boletim da
ANPHLAC, o primeiro após nosso último
Encontro realizado em Maringá, preserva os
mesmos objetivos dos anteriores: congregar
e informar os pesquisadores brasileiros da
área de História das Américas e Caribe.
Neste número temos as primeiras
informações
sobre
o
VII
Encontro
Internacional da ANPHLAC além de notícias
de nossa Associação, como nosso novo site
e informes sobre a Revista Eletrônica.
Também temos os espaços para a série
Dossiês de Pesquisa, apresentando a
Colômbia e suas instituições de pesquisa. O
espaço para publicações e trabalhos de
pesquisa foi ampliado com a abertura de
uma seção de divulgação de trabalhos de
Iniciação Científica e de Graduação, ao lado
das
tradicionais
informações
sobre
Mestrados e Doutoramentos realizados. A
resenha deste Boletim trata de uma
coletânea de artigos sobre cronistas do
período colonial.
Enfim, um espaço de divulgação de
eventos e temas de nossa ANPHLAC.
Agradecemos a colaboração dos que nos
ajudaram na edição deste número e a todos
associados pelo apoio e incentivo para a
continuidade deste trabalho.

Profa. Dra. Lilia Inês Zanotti Medrano
(PUCC)
Presidente da ANPHLAC

VII ENCONTRO
INTERNACIONAL DA
ANPHLAC
Campinas – 10 a 13/10/2006
Inscrições até 20/01/2006
E-mail: anphlac@uol.com.br
O VII Encontro Internacional da nossa
Associação será realizado em Campinas no
próximo ano.
A data, diferentemente das últimas
edições, foi transferida para o mês de
Outubro, conforme a decisão da Assembléia
da ANPHLAC realizada durante o XXIII
Simpósio Nacional da ANPUH, ocorrido em
Julho de 2005 na cidade de Londrina.
Outra novidade para a Edição 2006 de
nosso Encontro é a oficialização de seu
caráter internacional. A participação de
pesquisadores,
sobretudo
de
países
vizinhos, tem crescido a cada evento. A
Assembléia realizada em 2005 oficializou o
que já existia na prática e, com isso pretende
cumprir um
dos objetivos de nossa
Associação que é ampliar as interlocuções
entre
pesquisadores
brasileiros
e
estrangeiros que se dedicam ao estudo das
Américas.
O Encontro será estruturado, como
nas edições anteriores, a partir de mesasredondas que deverão tratar de temas
vinculados à história hispano-americana,
caribenha e norte-americana, incluindo
questões pertinentes à pesquisa e ao ensino.
As mesas-redondas
previamente
organizadas

poderão ser
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 os
mesmos dados (nome e filiação institucional
do proponente, título e resumo).
Para se inscrever no evento será necessário
enviar, exclusivamente por correio eletrônico,
impreterivelmente até o dia 20 de janeiro
de 2006 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 seguinte conta:
Banco do Brasil:
Conta Poupança número 5.087-3 Variação 1
Agência: 4536-5
Nome: Libertad Borges Bittencourt
Endereço de envio dos comprovantes:
Libertad Borges Bittencourt
Rua 89-E nº 70 - Setor Sul
74093-190 Goiânia - GO
Endereço oficial do VII Encontro:
Profa. Dra. Lilia Inês Zanotti Medrano
Secretaria da Faculdade de História Pontifícia Universidade Católica de
Campinas PUC-Campinas - Campus I Rod. Dom Pedro I, Km. 136 - CEP. 13086900
Telefone: (19)3756-7238
E-mail: anphlac@uol.com.br

Anuidade de 2005

O valor da anuidade de 2005 é de R$
50,00 (cinqüenta reais) e deverá ser pago
juntamente com a inscrição do VII Encontro.
A anuidade de 2006 será paga durante o
Encontro.

Obs.: Se for a primeira vez, deve-se remeter
também a ficha de associação devidamente
preenchida que pode ser encontrada em
nossa home page.
Taxa de Inscrição no VII 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 pósgraduação, professores do ensino médio e
interessados em geral (com direito ao
certificado): R$ 15,00.

ANAIS ELETRÔNICOS DO
VI ENCONTRO – 2004
Consultem os Anais dos Encontros da
ANPHLAC: São Paulo/1998, Salvador/2000
e Belo Horizonte/2002, Maringá/2004 em
nossa home page.

REVISTA ELETRÔNICA DA
ANPHLAC
ISSN 1679-1061
Está no ar o número 4 da nossa
Revista Eletrônica com o Dossiê: Ensino de
História da América Latina no Brasil e na
América Espanhola.
O Conselho Editorial está organizando
os próximos números da Revista Eletrônica
da ANPHLAC. Os temas dos dossiês e as
datas para recebimento de artigos são:
Dossiê:
"Representações
e
imaginário político nas Américas" (envio
de artigos e resenhas até 16/11/2005).
Dossiê: “Relações culturais e
políticas das sociedades americanas"
(envio de artigos e resenhas até 17/04/2006)
Os trabalhos devem ser remetidos
para:
Profa. Dra. Gabriela Pellegrino Soares
R. Conceição de Monte Alegre 351, ap. 23 A
04563-060 São Paulo - SP
Email: gabriela.pellegrino@terra.com.br

As instruções para apresentação dos
artigos e os procedimentos regimentais para
a publicação 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.

SÉRIE DOSSIÊS

A Revista Eletrônica da ANPHLAC é
registrada no ISSN e os números 1 a 2
encontram-se em nossa home page

O pesquisador interessado em conhecer mais
sobre a Colômbia deve ter em mente que não existem
muitas pesquisas históricas, sobre esse país, no
Brasil. Há, relativamente, poucos historiadores
pesquisando história colombiana no momento:
provável que somente os inscritos na Mesa Redonda
13 do encontro de Maringá, em julho deste ano (se
esta afirmação é incorreta, que se manifestem os
outros para que possamos conhecê-los, serão muito
bem-vindos).
Ademais, há pouco contato institucional entre
as universidades e instituições de pesquisa brasileiras
e as colombianas. Como as agências de fomento
daqui, normalmente, não possuem bolsas para que
mestrandos viajem ao exterior, a pesquisa de
mestrado que exija uma viajem ao exterior terá que
ser custeada pelo pelo próprio pesquisador. Já para o
doutorado, tais agências possuem financiamento para
pesquisas no exterior e, assim, possibilitam melhores
condições de trabalho.
As informações acima são importantes
porque: 1) existe limitada bibliografia sobre história da
Colômbia no Brasil, 2) possivelmente, com exceção
de material trazido pelos próprios pesquisadores, que
já foram ao país, e de documentos da diplomacia
braslieira, não existem outras fontes para pesquisa no
Brasil (novamente, seria interessante descobrir que a
afirmação é incorreta). Diante disso, se o tema de
pesquisa é história colombiana, é praticamente certo
que estar in loco é condição básica para se obter
resultados positivos. Entretanto, vale lembrar que no
Memorial da América Latina, em São Paulo-SP,
encontram-se alguns livros de história colombiana; a
coleção Nueva História de Colombia, organizada por
Álvaro Tirado Mejía (ed. Planeta), é uma obra coletiva
em vários volumes que oferece uma excelente porta
de entrada para os temas colombianos.
Vencidas essas “dificuldades” iniciais, o
pesquisador que for a Colômbia poderá contar com
excelentes bibliotecas e arquivos públicos, com infraestrutura de qualidade para desenvolver sua
pesquisa.
Não
é
necessário
preocupar-se,
demasiadamente, com a segurança nos centros
urbanos; a violencia nas cidades colombianas está no
mesmo nível estatístico – segundo informe do serviço
consular da embaixada do Brasil em Bogotá – das
cidades brasileiras. Um maior cuidado, talvez seja
preciso, ao viajar entre cidades por via terrestre. O
mesmo informe sugeria viagens de avião, que na
Colômbia têm preços consideravelmente mais baixos
que os brasileiros.
Obviamente, as indicações que seguem são
apenas as principais referências para pesquisas
históricas, pois cada departamento, ou mesmo

CONSELHO EDITORIAL
Gabriela Pellegrino Soares (USP); Jaime de
Almeida (UNB); Kátia Gerab Baggio (UFMG);
Maria de Fátima Sabino Dias (UFSC).

LISTA DE INFORMAÇÃO E
DISCUSSÃO
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.
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.
Agradecemos as contribuições de
todos os associados que alimentam a nossa
discussão com informações preciosas sobre
nossa área.
Remeter
mensagem:
Assinar:
Cancelar
assinatura:
Proprietário
da lista:
URL para a
página
da
lista

anphlac@yahoogrupos.com.br
Anphlac-subscribe@yahoogrupos.com.br
Anphlac-unsubscribe@yahoogrupos.com.br
Anphlac-owner@yahoogrupos.com.br

Http://br.groups.yahoo.com/group/anphlac.br

José Alves de Freitas Neto (Secretário da
ANPHLAC)

Dossiê Colômbia
Josinei Lopes da Silva
(Doutorando em História, UNESP-Assis)

cidade, possui seu arquivo público com diferentes
níveis de organização e informatização. Como as
respectivas páginas de internet possuem informações
detalhadas, aqui serão indicados apenas as linhas
gerais do acervo, as linhas de pesquisa ou o seu
destaque (no caso das universidades, estão indicados
os programas de pós-graduação). Nas indicações em
que não houver o nome da cidade, a localização é
Bogotá.

Os pesquisadores vinculados a ele desenvolvem
pesquisas em História e Ciência Política, com o
objetivo de compreender a realidade colombiana. O
centro edita livros nessa área e resultados de
pesquisas desenvolvidas. Possui um biblioteca
especializada que inclui documentos de estudo,
pesquisas não publicadas.

Instituto Colombiano de Historia y Antropología
(ICANH) (http://www.icanh.gov.co/)
Biblioteca Luis Angel Arango
(http://www.lablaa.org/)
Biblioteca em nível de excelência, mantida pelo Banco
de la República (o Banco Central colombiano). Possui
o maior e mais completo acervo de livros do país,
além de contar com uma hemeroteca com títulos que
cobrem vários períodos da história colombiana. Existe
um serviço especial para pesquisadores que inclui
sala, computador e preferência nos pedidos de
fotocópias.É possível acessar todo o catálogo,
baixando
um
programa
Telnet
de
http://www.lablaa.org/catlinea/home.htm. Também é
possível ler na íntegra textos da biblioteca virtual
(http://www.lablaa.org/blaavirtual/), inclusive todos os
números da revista de divulgação Credencial Historia.

Biblioteca Nacional
(http://www.bibliotecanacional.gov.co/)
Foi a principal biblioteca do país antes que a Luis
Angel Arango assumisse tal condição. Ela possui,
além do acervo bibliográfico, vários Fondos
Documentales, dentre os quais se destacam as
bibliotecas particulares de vários políticos e escritores
colombianos. Destaca-se, também, a hemeroteca
com títulos desde o século XVIII. É possível consultar
todo o acervo pela internet
(www.bibliotecanacional.gov.co/catalogos/Base.htm),
e também a biblioteca digital
(www.bibliotecanacional.gov.co/BDIC/index.html).

Archivo General de la Nación
(http://www.archivogeneral.gov.co/)
Principal arquivo público e que tem a tarefa de
estabelecer diretrizes para os arquivos do país.
Possui milhões de documentos, com destaque para
os da administração central, desde o século XVI,
incluindo grande parte dos Archivos Generales de
Hispanoamérica. Estão organizados por Fondos, que
abrangem todas as esferas do poder central, já que o
arquivo é responsável pela custódia desses
documentos, após a liberação pela respectiva
instituição governamental.

Centro de Investigación y Educación Popular
(CINEP) (http://www.cinep.org.co)

Tem como áreas de pesquisa a antropologia, a
arqueologia e a historia colonial colombianas.
Também edita livros de história contemporânea do
país e traduções, ou edições, de autores estrangeiros.
Publica, ademais, as seguintes revistas: Revista
Colombiana de Antropología, Fronteras de la Historia
e Arqueología del Área Intermedia.

Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA)
(http://www.ifeanet.org/)
Vinculado ao Ministério de Relações Exteriores da
França, o instituto tem sua sede principal em Lima,
Peru, mas com representação na Colômbia, Equador
e Bolívia. São realizadas pesquisas em muitas áreas,
inclusive História. Possui uma revista que pode ser
consultada pela internet e edita livros de pesquisas
provenientes do instituto.

Universidad Nacional de Colombia
(www.unal.edu.co/)
Principal universidade pública no país, com campi em
algumas cidades. A sede de Bogotá é uma cidade
universitária, com o maior número de cursos da
instituição.
Oferece
mestrado
(http://www.humanas.unal.edu.co/historia/maestria.ht
ml)
e
o
único
doutorado
em
História
(http://www.humanas.unal.edu.co/historia/doctorado.ht
ml) do país. Pertence a Universidad Nacional o
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales
(IEPRI)
(http://www.unal.edu.co/iepri/), que
trabalha em
grupos temáticos de pesquisa, entre eles: Actores
armados,
conflicto
y
derecho
internacional
humanitario, Comunicación, Cultura y Ciudadanía,
Conflicto e instituciones en una perspectiva
comparada,
Democracia,
Nación
y
Guerra,
Relaciones Internacionales e Región y Territorio. O
instituto edita e publica livros resultados de pesquisas
desenvolvidas por seus membros e edita a revista
Análisis Político (http://www.analisispolitico.edu.co/), a
mais importante na sua área. O IEPRI oferece
mestrado
em
Estudos
Políticos
(http://www.unal.edu.co/iepri/pi730429932.htm).
Universidad de los Andes (http://uniandes.edu.co/)
Universidade privada que, pela Faculdade de
Ciências Sociais, oferece mestrado em História

(http://historia.uniandes.edu.co/) e publica as revistas
Historia
Crítica
e
Estudios
Sociales
(http://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co/).

uma das figuras mais ativas na política colombiana do
século XIX.
Librería Lerner (http://www.librerialerner.com.co/)

Pontificia Universidad Javeriana
(http://www.javeriana.edu.co/)
Universidade sob responsabilidade dos jesuítas e que
possui
mestrado
em
história
(http://www.javeriana.edu.co/puj/posgrados.htm)
e
publica a revista de história Memoria y Sociedad
(http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/F
acultad/memoria/inicio.htm).

Universidad del Valle (http://www.univalle.edu.co/)
Universidade pública departamental do Valle del
Cauca,
localizada
em
Cali
(capital
desse
departamento) e que possui mestrado em História
Andina. Publica a revista História y Espacio
(http://historia.univalle.edu.co/explore/publicaciones/hi
storiayespacio.html).

Archivo Histórico de Cali
(http://206.48.237.163/ArchivoHistorico/)
Instituição departamental que guarda muitos
documentos oficiais da cidade de Cali e alguns do
Departamento do Valle del Cauca, desde o século
XVI.

Universidad de Antioquia (http://www.udea.edu.co/)
Instituição pública departamental, com sede em
Medellín (capital do departamento de Antioquia). O
seu
Instituto
de
Estudios
Políticos
(http://quimbaya.udea.edu.co/~iep/)oferece mestrado
em Ciencia Politica e especialização em Governo e
Cultura Política. O instituto publica a revista Estudios
Políticos
http://quimbaya.udea.edu.co/estudiospoliticos e livros
na área de sua atuação. Um outro importante
destaque é o sistema de bibliotecas da universidade
(http://biblioteca.udea.edu.co/), que possui a mais
completa coleção de jornais (séc. XVIII – XXI)
colombianos e guarda arquivos pessoais importantes,
como o de presidentes da república e governadores e
do Movimento Revolucionario Liberal (1962-1969).

Universidad del Cauca (http://www.unicauca.edu.co/)
Instituição situada em Popayán e que é a
mantenedora do Archivo Histórico (antigo Archivo
Central del Cauca) Possui uma excelente quantidade
e qualidade de documentos oficiais e particulares,
abrangendo desde 1541 até os dias atuais. Muitos
dos fundos estão primorosamente catalogados, como
o Fondo Mosquera, com documentos e a
correspondência de Tomás Cipriano de Mosquera,

Principal livraria colombiana e que envia livros ao
exterior, seus catálogos (em arquivos Excel) podem
ser baixados pela internet.
Libros de Colombia
Essa é uma empresa especializada em exportar livros
colombianos para universidades e instituições de
pesquisa que se interessam por temas colombianos.
O proprietário, Sr. J. Noe Herrera, também aceita
pedidos de particulares. Ademais, edita catálogos
bibliográficos de temas colombianos, que também
podem ser encomendados. O contato pode ser feito
pelos
correios:
librosdecolombia@yahoo.com,
jnoeherrera@hotmail.com
e
libcojnh@colomsat.net.co.

RESENHA
REVISTA IDÉIAS. Dossiê Cronistas da
América. Campinas: IFCH-UNICAMP, 2004
Anderson Roberti dos Reis
(Mestrando em História - UNICAMP)
Foi com grande satisfação que recebemos no
segundo semestre de 2004 a publicação do Dossiê
“Cronistas da América” na Revista Idéias, do Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP.
Resultado do esforço e integração de alunos e
professores, na gradução e pós-graduação do IFCH,
esse número tem como objetivo apresentar reflexões
sobre as crônicas e sua importância como fonte para
o estudos sobre o período colonial americano. Essa
publicação traz, ainda, trechos dos originais, bem
como as respectivas versões elaboradas pelos
próprios autores.
O Dossiê “Cronistas da América” é apresentado
e introduzido por três reflexões sobre o tema. Em
“Textos de fundação da América: a memória da
crônica e a alteridade”, o Prof. Dr. Leandro Karnal faz
uma apresentação e reflexão sobre o problema entre
“Eu e o Outro”, intrínseco a essas fontes, sugerindo
caminhos teóricos para o trabalho junto às crônicas.
Em seguinda, o Prof. Dr. Héctor Bruit elabora uma
“Apresentação Geral das Crônicas”, destacando o
caráter indispensável desses documentos, sobretudo
como “o antecedente mais remoto da historiografia
latino-americana posterior”. Já o Prof. Dr. José Alves
de Freitas Neto, em “O Resgate da Crônica, questões
sobre etnia e a identidade na América Hispânica do
século XIX”, discute o uso e os novos enfoques dados
às crônicas no Oitocentos, sobretudo a partir da
perspectiva de fundação dos Estados nacionais.
Os cronistas “apresentados” revelam uma
escolha que contempla as muitas possibilidades
dessa fonte na América. Num primeiro momento os

relatos dos “conquistadores”,
dos soldados que
participaram diretamente dos embates e conflitos com
os indígenas, representados neste número da Revista
Idéias pelos textos de Hernán Cortés e Bernal Díaz
Del Castillo. Em seguida, os autores trazem à luz as
crônicas religiosas a partir dos textos clássicos dos
dominicanos Bartolomé de Las Casas e Diego Durán,
e dos franciscanos Toribio Motolinía, Bernardino de
Sahagún e Gerónimo de Mendieta. Na parte final são
apresentados Pedro Ponce, descendente das antigas
elites tlaxcaltecas criado em meio às tradições cristãs
da Nova Espanha; Pedro Mártir de Anglería, erudito
italiano que escreveu suas Décadas del Nuevo Mundo
provavelmente sem ter conhecido a América; e
Francisco Xavier Clavijero, padre jesuíta que compôs
uma Historia Antigua de Mexico no século XVIII.
A necessidade desse recorte, devido a
questões de espaço e tempo, obriga-nos a dizer que
os cronistas ausentes nesse volume da Revista Idéias
esperam por novas publicações desse tipo. Afinal de
contas, tomando emprestada a assertiva do Prof.
Bruit, “essas crônicas são documentos fundamentais
para o historiador moderno”.

INFORMES
CONGRESSOS
WEB – HOME PAGES
LIVROS e ARTIGOS
CD-ROMs e REVISTAS
Informes sobre eventos devem ser remetidos
à lista de informação e discussão eletrônica:
anphlac@yahoogrupos.com.br
II Congresso Sul-Americano de História

Universidade de Passo Fundo (RS)
Passo Fundo, 19 a 21/10/2005.
http://www.2csh.clio.pro.br/
Segundas Jornadas de Historia e Integración
Cultural del Cono Sur
Universidad Autónoma de Entre Ríos
Concepción del Uruguay, Entre Rios, Argentina, 20 a
23/10/2005.
http://www.ariadnatucma.com.ar/ad_congreso.php?id
=15
Artes, Ciencias y letras em la América Colonial
Simpósio Internacional sobre cultura colonial
americana
Biblioteca Nacional de la Republica Argentina
Buenos Aires, 23 a 25/11/2005.
http://www.bibnal.edu.ar/paginas/PNC/simpo2005.htm
52º Congresso Internacional de Americanistas
Pueblos y Culturas de las Américas
Universidad de Sevilla
Sevilla, 17 a 21/07/2006.
http://www.52ica.com/

PUBLICAÇÕES
América Latina: encruzilhadas da História
Contemporânea.
Osvaldo Coggiola (Organizador)
São Paulo: Ed. Xamã/ PROLAM/ Historia USP, 2003.
Ditaduras Militares na América Latina.
Claudia Wasserman e Cesar Augusto Barcelos
Guazzelli (Organizadores)
Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2004.
Polifonia Tropical. Experimentalismo e
engajamento na música popular (Brasil e Cuba,
1967-1972).
Mariana Martins Villaça
São Paulo: Humanitas/FFLCH-USP, 2004.
Caribe: sintonias e dissonâncias
Olga Cabrera & Jaime de Almeida (Organizadores)
Goiânia: Centro de Estudos do Caribe no Brasil, 2004.
A paixão e a exceção: Borges, Eva Perón,
Montoneros.
Beatriz Sarlo
São Paulo: Companhia das Letras; Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2005.
Ficções de Fundação: os romances nacionais da
América Latina.
Doris Sommer
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004.
De costumbres y leyes: abigeato y derechos de
propiedad en Chihuahua durante el porfiriato.
Maria Aparecida de Souza Lopes
México: El Colegio de México, El Colegio de
Michoacán, 2005.
As cidades no tempo.
Maria Aparecida de S. Lopes, Margarida Maria de
Carvalho e Susani Silveira Lemos França
(Organizadoras)
São Paulo: Ed. Olho d’Água, Capes, Programa de
Pós-graduação em História, UNESP- Franca, 2005.
Turbulência Cultural em Cenários de Transição. O
Século XIX Ibero-Americano.
Neide Marcondes e Manoel Bellotto (Organizadores)
São Paulo: EDUSP, 2005

TESES, DISSERTAÇÕES E
TRABALHOS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA
DOUTORADO

América Latina Periférica - o desenvolvimento
latino-americano na concepção de Prebisch/
CEPAL (1948/1981).
Autor: Paulo José Koling
Orientador: José Fernando Kieling (UFPel/PUCRS)
Instituição: PUC-RS, 2004
Título: Elites parlamentares e a questão social no
Brasil e no Uruguai (1904 – 1914).
Autora: Sonia Maria Ranincheski
Orientadora: Fernanda Antônia da Fonseca Sobral
Instituição: UnB, 2004
Título: Ritos de Sangue em Hollywood; mito da
guerra e identidade nacional norte-americana.
Autora: Ana Paula Spini
Orientadora: Cecília Azevedo
Instituição: UFF, 2005
Título: Embaixadores de dois reinos: os
missionários na região amazônico-caribenha
(1750-1801).
Autor: Eduardo Gusmão de Quadros
Orientador: Jaime de Almeida
Instituição: UnB, 2005
Título: História e memória no epistolário de Simón
Bolívar (1799-1830).
Autora: Fabiana de Souza Fredrigo
Orientador: Alberto Aggio
Instituição: UNESP (Franca), 2005

MESTRADO
Título: A guerra das Malvinas de 1982 na imprensa
escrita brasileira.
Autor: Fernando Aparecido de Oliveira Meyer
Orientador: Júlio Cézar Pimentel Pinto Filho
Instituição: USP, 2004.
Título: Victoria Ocampo e intelectuais de "Sur":
cultura e política na Argentina (1931-1955).
Autor: Paulo Renato da Silva
Orientador: Ítalo Arnaldo Tronca
Instituição: UNICAMP, 2004.
Título: Em silêncio eles esperam pela tempestade:
o
neoconservadorismo
e
a
Revolução
Nicaragüense (1981-1986).
Autor: Luiz Antônio Gomes Pinto
Orientador: Antonio Carlos Amador Gil
Instituição: UFES, 2005
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Título: A teologia da Libertação na América Latina.
Suas contribuições no processo de construção de
movimentos de contestação ao imperialismo e sua
importância
na
Revolução
Sandinista
na
Nicarágua.

Autor: Sarah Domingues da Rocha Nigri
Orientador: Antonio Carlos Amador Gil
Instituição: UFES/PIBIC, 2004
Título: Neopopulismo e poder. Peronismo e
Neoliberalismo nos discursos de Carlos Menem.
Autor: Mário Jorge Antunes Filho
Orientador: Antonio Carlos Amador Gil
Instituição: UFES/PIBIC, 2004
Título: A luta dos negros norte-americanos pelos
direitos civis e o pensamento de Du Bois.
Autor: Fabiano Guilherme de Souza
Orientadora: Kátia Gerab Baggio
Instituição: UFMG, 2004
Título: Wilderness e fronteira no imaginário
político-social norte-americano: Henry D. Thoreau
e Frederick J. Turner.
Autor: Walisson da Costa Resende
Orientadora: Kátia Gerab Baggio
Instituição: UFMG, 2004
Título: A história de empresas e os estudos
Latino-americanos: análise, discussão e
contribuições.
Autora: Tatiana Aranha Romero Bettamin
Orientadora: Lilia Inés Zanotti de Medrano
Instituição: PUC-Campinas/PIBIC/CNPq, 2004
A história regional e os estudos Latinoamericanos: análise, discussão e contribuições.
Autor: Matheus Bernardes Ferreira
Orientadora: Lilia Inés Zanotti de Medrano
Instituição: PUC-Campinas/PIBIC/CNPq, 2004
Título: Personagens e paisagens haitianos e
dominicanos nas obras de Graham Greene e Mario
Vargas Llosa
Autora: Daphne Aben-Athar Kipman
Orientador: Jaime de Almeida
Instituição: UnB, 2005
Título: As representações do Haiti na Literatura,
nas Artes e na Historiografia Brasileiras
Autora: Mayra Alice Cunha Valverde Morais
Orientador: Jaime de Almeida
Instituição: UnB, 2005
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