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3º SEMINÁRIO INTERNACIONAL AMÉRICA LATINA: POLÍTICAS E CON-
FLITOS CONTEMPORÂNEOS - SIALAT-2020

TEMA: DEMOCRACIA, NATUREZA E EPISTEMOLOGIAS PARA PENSAR O AMANHÃ

Formato do evento em duas etapas
25 e 26 de novembro de 2020

27 e 28 de janeiro de 2021
Belém, Brasil 

Nesta segunda circular a Comissão Organizadora do 3o SIALAT2020 tem a satisfação de repassar novas in-
formações sobre a programação que está sendo organizada. O objetivo principal é listar os Grupos de Traba-
lho, com suas respectivas ementas e as regras e datas importantes para a submissão de resumos aos GTs.

Lembramos que o II SIALAT contará com duas conferências: 
• Sociedade e imaginários
• Democracia e violência na América Latina

Além das questões abordadas nas conferências, outros importantes temas serão tratados nas quatro Mesas
Redondas previstas para o II SIALAT: 

MR 01 - Sociedade, política e economia na América Latina 
MR 02 - Democracia e processos políticos emergentes
MR 03 - Conflitos, resistências e insurgências na América Latina
MR 04 - Epistemologias e novas abordagens para repensar o mundo

Mini-cursos e Oficinas também farão parte da programação do Seminário.

GRUPOS DE TRABALHO

GT 01 - Estado, políticas e novas configurações na América Latina
GT 02 - Movimentos sociais e lutas sócio-tambientais na América Latina e na Pan-Amazônia.
GT 03 - Colonialidade e grandes projetos na Pan-Amazônia 
GT 04 - Mineração, desastres e neoextrativismos na América  Latina.



GT 05 - A Mídia, produção de imagens e estratégias de discursos em disputa.
GT 06 - Cidades e transformação do urbano na América  Latina
GT 07 - Pensamento social e imaginário latino-americano.

O objetivo geral do 3o. SIALAT é ampliar o debate das ciências humanas, no Brasil, em temas rel-

evantes para o entendimento da América Latina. Inúmeros encontros de pesquisadores em even-

tos  científicos  e  participação  em  Redes  Temáticas,  tem  permitido  avaliar  a  singularidade  de

questões comuns entre esses países, e da necessidade de fomentar com mais rigor estudos com-

parativos. Reconhecemos a existência de Institutos de Pesquisa, Programas de pós-graduações e

muitos grupos de pesquisa no Brasil, em especial localizados nas regiões Sul e Sudeste, com in-

teresses voltados aos estudos latinoamericanos, mas consideramos que ainda permanece pouco

explorado e portanto com evidentes lacunas de interpretação. Espera-se, também, com este even-

to, chamar atenção para a história  de nossas sociedades, e de suas singularidades como organi-

zação social, étnica, econômica, cultural e política, e permitir assim a formação de novas agendas

de pesquisa. A construção de outros olhares impõe-se à sociologia, e às ciências humanas em ge-

ral, como um desafio a reflexão teórica e conhecimento das realidades empíricas. 

O NAEA tem recebido ao longo das quatro ultimas décadas, alunos de vários países vizinhos. Mas

as pesquisas seguem seccionados tendo interferido muito pouco na construção de objetos de es-

tudos mis completos, na revisão pós-colonial do conhecimento e na inserção da América Latina

nos programas de ensino, da graduação à pós-graduação, e também no financiamento da pesqui-

sa. Finalmente,  esperamos com este Seminário Internacional, contribuir com a pesquisa realizada

na América Latina e na Pan-Amazônia pois os processos de transformações no território produ-

zem efeitos múltiplos e concomitantes em vários países.

Comissão Organizadora
 do III SIALAT

Realização
Grupo de Pesquisa Estado, Trabalho, Território e Mercados Globalizados 

Núcleo de Altos Estudos Amazônicos - NAEA
Universidade Federal do Pará - UFPA
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