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El Comité Organizador convoca al 
Segundo Congreso Internacional 

“Los pueblos indígenas de  
América Latina 

siglos XIX-XXI. 
Avances,  

perspectivas  
y retos” 

 
 

20 - 24 septiembre de 2016 
Santa Rosa (La Pampa), Argentina. 

 
 
 

1ª. CIRCULAR 
Apresentação e convocação para apresentação de propostas de simposios 

 
1. Fundamentos e propósitos 

 
Com este encontro procura-se fortalecer as relações em rede para a cooperação dos especialistas em 
ciências sociais e humanas e outras especialidades que arraigam em partes muito diversas de América e 
Europa, para conhecer e compartilhar os avanços e achados que se geraram em matéria de 
conhecimento, os campos novos o u tradicionais que se estão abordando, as perspectivas 
epistemológicas utilizadas e as diversas metodologias empregadas para o estudo de e com os povos 
indígenas em diversos momentos. 
 
Convoca-se a os interessados em participar para que, ao mesmo tempo que exponham alguns de seus 
resultados, realizem propostas e imaginem os campos de investigação, as necessidades de formações 
disciplinares, interdisciplinares e multidisciplinares e a prática profissional do presente e do futuro. 
A partir da realização do primeiro CIPIAL em Oaxaca, México, 2013, guiam-nos dois objetivos principais. 
Em primeiro lugar, avançar em transpassar os limites disciplinares, e em alguns casos os de nossos 
próprios países, e prosseguir os diálogos entre colegas cuja formação profissional representa diferentes 
tradições nacionais e lingüísticas na produção do conhecimento. O Congresso pretende também abrir 
uma discussão dos problemas éticos e políticos a respeito do uso dos conhecimentos gerados e a 
participação dos mesmos sujeitos de estudo no processo de investigação. Assimmesmo, espera-se 
contribuir à superação de visões 'bairristas', que obstaculizam uma perspectiva comparativa com outros 
espaços sociais em que se desenvolvem processos similares, seja entre diferentes regiões ou diferentes 
países. 
Com base no comentado, é que consideramos importante realizar uma análise em torno do papel 
(político, econômico, social, cultural) que tiveram as sociedades que se foram conformando após as 
independências políticas dos diversos vice-reinados e capitanias da América espanhola, passando pelos 
diversos republicanismos latino-americanos, pela conformação de sociedades multiculturales e seu 
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gradual reconhecimento, até as demandas das diversas organizações e intelectuais indígenas que geram 
um amplo debate na atualidade sobre o protagonismo dos povos indígenas em suas diferentes 
dimensões. 
A consideração de um marco temporário de quase 200 anos permitirá observar, em um ir e vir constante 
(análise diacrônico), as adaptações, resistências e apropriações que realizaram as sociedades indígenas 
da América Latina na construção de identidades, propostas e elementos de coesão e dissidência. 
O Congresso será realizado durante quatro dias, a partir de simpósios agrupados nas grandes áreas 
temáticas do Congresso detalhadas embaixo. 
 
2. Atividades previstas 
* Palestras magistrais 
* Mesas redondas 
* Simpósios temáticos (veja item 3-convocatória aos simpósios) 
* Atividades paralelas: Féria de livros (exposição e venda de publicações dos participantes do Congresso 
e de diferentes editoriais), Festival de Cinema (mais detalhes na segunda circular) e Exposições de 
pintura, entre outras. 
 
3. Convocatória á apresentação de simpósios 
3.1. Eixos temáticos dos simpósios:  
- Movimentos sociais e resistência 
- Educação 
- Ecologia política/cultural 
- Estudos em torno do poscolonialismo 
- Terras e territorialidades  
- Línguas 
- Meios de comunicação  
- Identidades  
- Indigenismo e Indianismo 
- Interculturalidade 
- Política, cidadania e direitos 
- Artes / Literatura 
- Recursos naturais (meio ambiente e sociedade) 
- Estudos sociais (migrações, família, trabalho) 
- Gênero 
- Saúde 
- Políticas patrimoniais 
- História e memória 
- História: problemas metodológicos e fontes 
 
3.2. Apresentação dos simpósios 
* Os simpósios devem compreender um mínimo de 7 (sete) e um máximo de 10 (dez) comunicações, 
computando as que possam apresentar os coordenadores. 
* As propostas devem ser enviadas até o dia 30 de junho de 2015. 
* A proposta deverá incluir os dados dos coordenadores, o resumo da temática e os objetivos do 
simpósio do mesmo modo que um mínimo de 3 (três) resumos com os dados dos comunicadores. O 
formulário para a apresentação do simpósio está disponível no link: 
https://congresopueblosindigenas.files.wordpress.com/2014/12/formulario-presentacion-simposios-
cipial-20161.doc. O formulário preenchido deve ser enviado a: congreso.pueblos.indigenas@gmail.com 
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* Cada simpósio terá 2 (dois) coordenadores, preferentemente de países diferentes. 
* As propostas dos simpósios serão avaliadas pela Comissão organizadora, a aprovação dependerá dos 
seguintes critérios: 

a) Considerar si o tema pode abordar diversos aspectos que permitam o diálogo entre pares, não 
só de diferentes procedências disciplinares como também geográficas. O tema deve permitir o 
diálogo entre pares. 

b) Diversidade institucional dos participantes (tanto coordenadores quanto comunicadores 
propostos). 

c) Substância do argumento y claridade na apresentação da proposta. 
* A listagem dos simpósios aprovados será publicada na página web do congresso a partir do dia 31 de 
julho de 2015. Apresentação dos resumos: até o dia 10 de novembro de 2015. 
* Os coordenadores deverão comunicar a aceitação dos resumos á comissão organizadora e a os autores 
até o dia 10 de dezembro de 2015. 
* Os autores cujos resumos sejam aceitados deverão enviar suas comunicações até o dia 25 de fevereiro 
de 2016; os coordenadores deverão comunicar a aceitação á comissão organizadora e a os autores até o 
dia 25 de março de 2016. 
* Os coordenadores de cada simpósio serão responsáveis de conformar e apresentar a proposta como 
também da escolha entre as comunicações recebidas si a quantidade fora lém do limite das 10 
permitidas. Se um número significativo de resumos para o mesmo simpósio (ou seja, 18 ou mais) foi 
submetido, os coordenadores poderão solicitar à Comissão Organizadora (até 25 de Novembro de 2015) 
a criação de um simpósio paralelo e nomear um coordenador para cada um adicional. A Comissão 
analisará cada caso e de acordo com o espaço disponível. 
* Para que o simpósio seja aceitado e incorporado definitivamente no programa do Congresso deverá ter 
um mínimo de 7 (sete) comunicações aprovadas antes do 25 de março de 2016. Os simpósios que não 
tenham atingido essa quantidade mínima de comunicações não serão incluídos no programa de 
atividades.  
* A Comissão organizadora compromete-se em assegurar o espaço físico e o equipamento audiovisual 
para o desenvolvimento dos simpósios num máximo de 4 horas para cada simpósio de 10 comunicações. 
Os espaços físicos e os tempos adequar-se-ão á quantidade de comunicações  apresentadas em cada 
simpósio. 
* A Comissão organizadora é responsável pela difusão da informação dos simpósios, ainda que alenta-se 
a os coordenadores a reforçar sua difusão a través das redes que considerem apropriadas. 
* Só pode se coordenar um simpósio. 
* Será de responsabilidade dos coordenadores cuidar a linha temática estabelecida, decidir a aceitação 
das comunicações apresentadas, remitir á comissão organizadora as comunicações aceitadas para 
integrar as memórias do Congresso, respeitar o programa como os horários e espaços atribuídos, decidir 
á respeito da publicação das comunicações e coordenar com os autores a recepção de suportes 
audiovisuais para as apresentações. 
 
4. Cronograma geral 
 Apresentação de simpósios: até o dia 30 de junho de 2015 
 comunicação de aceitação de simpósios: até o dia 31 de julho de 2015  
 recepção de resumos: até o dia 10 de novembro de 2015 
 comunicação de aceitação de resumos por parte dos coordenadores: até o dia 10 de dezembro 

de 2015 
 recepção de comunicações: até o dia 25 de fevereiro de 2016 
 comunicação de comunicações aceitadas por parte dos coordenadores: até o dia 25 de março de 

2016 
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5. Edição das memórias do Congresso 
Está prevista a edição em formato e-book (pela Editorial da Universidad Nacional de La Pampa) das 
comunicações apresentadas nos respectivos simpósios autorizados pelos coordenadores. Os requisitos 
editoriais serão enviados nas próximas circulares. O envio dos trabalhos será até o dia 30 de março de 
2016. 
 
6. Informação de utilidade para viajantes 
Toda a informação relativa a os meios de transporte, comunicação, hospedagem e gastronomia 
encontra-se na página web do congresso: http://congresopueblosindigenas.net 
 
Atenciosamente 
 
Comissão Organizadora 
http://congresopueblosindigenas.net 
correo electrónico: congreso.pueblos.indigenas@gmail.com 
Facebook: Congreso Internacional Pueblos Indígenas de América Latina (CIPIAL) 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
Dra. Claudia Salomón Tarquini, Universidad Nacional de La Pampa, Argentina (Coordinadora general) 
Dr. Stephen Grant Baines, Universidade de Brasília, Brasil. 
Dr. Guillaume Boccara, Centro Franco Argentino de Altos Estudios, Argentina-Francia 
Dra. Roxana Boixados, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina 
Dr. Pedro Canales Tapia, Universidad de Santiago de Chile, Chile 
Dra. María Regina Celestino de Almeida, Universidade Federal Fluminense, Brasil 
Dr. Rafael Curtoni, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina 
Dra. Ingrid de Jong, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
Dr. Emilio del Valle Escalante, University of North Carolina-Chapel Hill, EEUU 
Dr. Antonio Escobar Ohmstede, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 
Unidad D.F., México 
Dr. Diego Escolar, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina 
Dra. Judith Farberman, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina 
Dr. Jaime Flores, Universidad de la Frontera, Chile  
Dr. Víctor Gayol, El Colegio de Michoacán, A.C., México 
Dra. Laura Giraudo, Escuela de Estudios Hispano - Americanos, CSIC, España 
Dra. Alicia Jiménez Hermosa, el Colegio Profesional de Antropólogos de la Región Lima, Perú 
Dr. Axel Lázzari, Universidad Nacional de San Martín, Argentina  
Dra. Diana Lenton, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
Mag. Graciana Pérez Zavala, Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina 
Dra. Silvia Ratto, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina  
Dra. Lorena Rodríguez, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
Dra. Edda Samudio, Universidad de los Andes, Venezuela 
Dr. Sergio Solano, Universidad de Cartagena, Colombia 
Dra. Marcela Tamagnini, Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina 
Dra. Daniela Traffano, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad 
Pacífico Sur, México 
Dra. Zulema Trejo, El Colegio de Sonora, México 


