I Reunião de Pesquisadores Latino-americanistas e Caribeanistas
(RE8) 40º Encontro Anual da Anpocs
Caxambu, 25/10/2016, 18h-20h:15

CONVITE
Temos a grande satisfação de convidá-los/as todos/as para a I Reunião de
Pesquisadores Latino-Americanistas e Caribeanistas, a ser realizada neste 40º Encontro
Anual da ANPOCS (RE8), em 25 de outubro, terça-feira, das 18h às 20h15, sala 8 –
Hotel Glória.
O objetivo geral da reunião é promover no âmbito da ANPOCS, a mais importante
associação de Ciências Sociais do país, um espaço de convergência e articulação em escala
nacional de cientistas sociais pesquisadores sobre a América Latina e o Caribe e de suas
respectivas iniciativas institucionais (centros, institutos, grupos, núcleos, laboratórios de
pesquisa, programas de pós-graduação, revistas e cursos), em grande parte ainda dispersas e
fragmentadas, visando a uma mobilização que respeite a pluralidade de visões, prognósticos
e agendas para a região.
Pretende-se, também, colaborar para o diálogo entre iniciativas promovidas por
destacadas instituições internacionais regionais com foco em estudos latino-americanos e
caribeanistas (como o CLACSO - Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, a ALAS
- Associação Latino-Americana de Sociologia, a ALACIP - Associação Latino Americana
de Ciência Política, a ALA - Associação Latino-Americana de Antropologia e a LASA Latin American Studies Association, dentre outras), as quais contam com a participação
expressiva de inúmeros cientistas sociais brasileiros e/ou radicados no país, de inconteste
reconhecimento para o pensamento e a teoria social e política latino-americana e caribenha.
Os objetivos específicos da reunião visam contribuir para multiplicar as
oportunidades de:
i. mapear novos interlocutores e redes de pesquisas e estudos em Ciências Sociais
especializados, latino-americanos e caribenhos,
ii. observar a diversidade de abordagens no processo de aprofundamento e expansão
disciplinar e multidisciplinar das Ciências Sociais na América Latina e Caribe ao mesmo
tempo em que esta própria região, sub-regiões e respectivos países (em diversos aspectos e
processos sociais, econômicos, políticos e culturais) são tomados como objetos e contextos
peculiares de investigação e análise neste campo de conhecimento;
iii. identificar e desenvolver referenciais acadêmicos, teóricos e metodológicos, em especial
com perspectivas comparativas;
iv. promover intercâmbio entre os pesquisadores e seus respectivos programas,
laboratórios e núcleos de estudo e pesquisa;
v. compartilhar experiências e proposições acerca de estratégias e políticas institucionais
voltadas para estudos de área e/ou regionais, inclusive junto a agências de fomento e de
cooperação;
vi. promover meios de difusão de informação e conhecimento em Ciências Sociais
especializados e com foco temático latino-americanista;
vii. construir e ampliar agendas coletivas de escopo regional, com potencial integracionista
dentre as sociedades e culturas dos países latino-americanos a partir do campo das Ciências

Sociais;
viii. contribuir para as Ciências Sociais latino-americanas a partir de um campo brasileiro de
produção e difusão de conhecimento da atuação, nucleado pela mais importante associação
científica do país.
O público almejado envolve acadêmicos e pesquisadores brasileiros e estrangeiros,
docentes e discentes, dos diversos programas filiados a ANPOCS, que desenvolvem seus
estudos e pesquisas por meio de iniciativas institucionais especializadas em América Latina
e Caribe ou individualmente, de forma mais autônoma, nos programas disciplinares. Há
ainda a expectativa da participação de acadêmicos e pesquisadores de vários programas de
universidades brasileiras filiados a ANPOCS que exerceram ou ainda exercem funções
estratégicas junto a direções e conselhos de associações e redes latino-americanas e latinoamericanistas.
Contando com a participação de todos/as e colocando-nos desde já à disposição para
comentários e sugestões em prol do bom planejamento da reunião, queremos destacar a
importância simbólica da realização da I Reunião de Pesquisadores Latino-Americanistas e
Caribeanistas na comemoração dos 40 anos de encontros da ANPOCS, ao longo dos quais
a produção brasileira latino-americanista foi reconhecidamente bastante rica.
Nossas cordiais saudações acadêmicas,
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Breno Bringel, UERJ - brenobringel@hotmail.com
Dawisson Belém Lopes, UFMG - dawisson@fafich.ufmg.br
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