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Chamada para propostas de painéis, trabalhos individuais e cartazes de pesquisa 

IV Conferência sobre Etnia, Raça e Povos Indígenas na América Latina e no 

Caribe 

15-17 outubro de 2015, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virgina-EUA 

Website da conferência: http://erip.vcu.edu 

Sobre ERIP e a Conferência 

A Conferência ERIP 2015 é organizada pela ERIP (seção da LASA em Etnia, Raça, e Povos 

Indígenas) em colaboração com a Revista de Estudos Étnicos da América Latina e do Caribe 

(LACES) e Virginia Commonwealth University (VCU). A seção ERIP promove a investigação, 

educação e troca de ideias sobre questões relacionadas com qualquer aspecto da etnia, relações 

raciais, povos indígenas, afrodescendentes e outros grupos étnicos ou raciais na América Latina e 

no Caribe. 

A conferência ERIP fornece uma oportunidade para os acadêmicos, pesquisadores, estudantes de 

pós-graduação e ativistas de todas as disciplinas afins, apresentarem propostas de painéis, 

trabalhos individuais e cartazes de pesquisa sobre temas como direitos dos povos indígenas e 

afrodescendentes; território e autonomia; educação bilíngüe e intercultural; saúde e medicina 

tradicional; o direito consuetudinário; política e movimentos sociais; racismo e discriminação; 

conflitos sobre recursos naturais; a literatura, a arte e os estudos culturais, a cidadania; o 

multiculturalismo e as identidades étnicas e nacionais. Propostas em Português, Espanhol e 

Inglês serão consideradas. 

Comunidades, circulações, interseções 

São especialmente bem-vindas as propostas de painéis, trabalhos individuais e cartazes sobre o 

tema "Comunidades, circulações, interseções". Ao longo da história, as comunidades humanas 

têm interagido através da migração voluntária e forçada a trocar ideias e práticas, além da 

movimentação de recursos naturais e bens manufaturados. Essas reuniões dão forma e são 

moldadas por conceitos e experiências de inclusão e exclusão, nativo e estrangeiro, raça e etnia, e 

papéis de gênero e visões de mundo. Devido à sua importância para melhorar as condições na 

América Latina e no Caribe, a Conferência ERIP 2015 visa estimular a reflexão sobre estas 

questões e sobre a agência de indígenas e afrodescendentes em processos migratórios 

contemporâneos, circulação e transculturações. Estas questões são importantes e dignas de 

discussão em um contexto em que a globalização coloca desafios para essas comunidades e 

oferece-lhes oportunidades para traçar suas próprias agendas. 
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Subsídios de viagem para participantes da América Latina e do Caribe 

ERIP, LACES e VCU criaram um fundo para ajudar a subsidiar, numa base competitiva, as 

despesas de viagem de um número limitado de participantes da América Latina e do Caribe. 

Instruções para se candidatar a bolsas de viagem estão disponíveis no site da conferência: 

http://erip.vcu.edu 

Richmond, Virgínia 

Richmond, capital da Virginia, nas margens do rio James, é uma cidade moderna e vibrante, com 

mais de 400 anos de história, em um lugar particularmente apropriado para a Conferência ERIP. 

A área central do estado da Virgínia tem sido um lugar de convergência de povos indígenas, 

europeus e africanos a partir do século XVII. A região foi a base da Confederação Powhatan e da 

cidade de Jamestown, local do primeiro assentamento britânico nas Américas e ponto de 

desembarque dos primeiros escravos africanos importados para a América do Norte. Fundada em 

1737, Richmond rapidamente se tornou um dos principais centros da economia de plantação e do 

tráfico transatlântico de escravos, e mais tarde tornou-se a capital da Confederação, durante 

grande parte da Guerra Civil. Na segunda metade do século 20, no centro de Virginia foi o 

cenário de intenso movimento pelos direitos civis. Nas últimas décadas, Richmond tem atraído 

um número crescente de imigrantes hispânicos e latinos e hoje a área é o lar de vários grupos 

indígenas na América Latina, incluindo Maya da Guatemala e uma comunidade de mais de mil 

Mixtecos do México. 

Virginia Commonwealth University 

Desde a sua fundação em 1968, Virginia Commonwealth University tem refletido a realidade em 

mudança de Richmond e Virgínia central. Com mais de 30.000 alunos, VCU é uma comunidade 

multiétnica, dinâmica e voltada para a pesquisa, sendo a maior universidade pública do estado. O 

campus está localizado em uma área metropolitana que combina atrações culturais e modernas 

com o charme e conforto de uma pequena cidade histórica, que é famosa por sua arquitetura, 

museus, restaurantes, cervejarias artesanais, vibrante cena artística, e um dos maiores parques 

fluviais do país. Como parte de sua missão acadêmica e compromisso com o envolvimento da 

comunidade, VCU tem o prazer de servir como local para a Conferência ERIP 2015. 

RECOMENDAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

Para enviar uma solicitação de proposta on-line: erip.vcu.edu/papers 

Novo prazo: 21 de julho de 2015 

Os apresentadores podem propor painéis, trabalhos individuais ou cartazes de pesquisa em 

Inglês, Espanhol e Português. Propostas sobre todas as questões relacionadas com a missão e 

áreas de interesse nos estudos da seção América Latina e Caribe são bem-vindos. Em particular, 

a Conferência ERIP 2015 visa incentivar a reflexão sobre a participação dos povos indígenas e 
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afrodescendentes na migração, a circulação de ideias e práticas e a partilha de recursos e 

matérias-primas na América Latina e no Caribe, incluindo os desafios e oportunidades que estes 

processos encontram para elevar o patrimônio material e simbólico e o desenvolvimento dessas 

comunidades. 

Painéis: 

• Título do painel e resumo (máximo 150 palavras) 

• Os nomes dos oradores, filiação institucional e cargo/função (professor titular, professor 

associado, professor adjunto, professor assistente, professor auxiliar ou auxiliar de ensino, 

pesquisador, estudante de doutorado, estudante de pós-graduação, entre outros). 

• Os painéis podem incluir até 4 participantes, um dos quais podem ser designados como 

comentarista. Em caso de um painel contar com menos de três participantes, a Comissão 

Organizadora poderá modificar o formato do painel recomendando a junção com outro painel 

proposto. 

• Títulos e resumos de cada trabalho individual deverão ter no máximo 150 palavras por resumo 

de apresentação 

• Mínimo de 3 palavras-chave 

Trabalhos individuais: 

• Nome do autor, filiação institucional e cargo/função (professor titular, professor associado, 

professor adjunto, professor assistente, professor auxiliar ou auxiliar de ensino, pesquisador, 

estudante de doutorado, estudante de pós-graduação, entre outros). 

• Título e resumo do trabalho (máximo de 150 palavras) 

• Mínimo de 3 palavras-chave 

Cartazes de pesquisa: 

• Nome do autor, filiação institucional e cargo/função (professor titular, professor associado, 

professor adjunto, professor assistente, professor auxiliar ou auxiliar de ensino, pesquisador, 

estudante de doutorado, estudante de pós-graduação, entre outros). 

 • Título e resumo de cartaz  (máximo 150 palavras) 

• Mínimo de 3 palavras-chave 
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Palavras-chave possíveis (lista parcial): 

Circulação • Comunidade • Produtos Comerciais • Economia • Meio Ambiente e Ecologia • 

Sexualidade • História • Interseção • Trabalho • Línguas e Literaturas • Mídia e Cultura Popular • 

Migração • Energia e mobilização política • Cidadania • Raça e Identidade étnica • Racismo e 

discriminação • Religião e Religiosidade • Movimentos Sociais • Povos Indígenas e do 

Ascendência Africana • Territorialidade • Autonomia • Educação Bilíngüe • Saúde • Medicina 

Tradicional • Direito Consuetudinário • Conflitos sobre os recursos naturais e sua resolução • 

Artes Cênicas • Artes Visuais • Estudos Culturais • Multiculturalismo • Subregiões das Américas 

• Países Específicos 


