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RESUMO 
 
A proposta desse ciclo de debates reside em apresentações públicas, 

interdisciplinares, educativas, científicas e sociais, na qual participam docentes e 

discentes da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), onde 

estes procuram manter relações interativas com outros acadêmicos de outras 

universidades latino-americanas, em especial as da região da Tríplice Fronteira 

(Argentina, Brasil e Paraguai), em torno da cidade de Foz do Iguaçu. Reafirmando 

assim a dissociabilidade entre extensão, ensino e pesquisa, o ciclo promove várias 

instancias de encontros sobre diferentes temas de discussão, relacionados 

basicamente com temáticas específicas ligadas com as problemáticas trabalhadas 

pelo Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa sobre Capitais Transnacionais, 

Estado, Classes Dominantes e Conflitividade na América Latina e Caribe 

(GIEPTALC). Este projeto conta com a participação de professores e alunos de 

diversos cursos de graduação do Instituto Latino-Americano de Economia, 

Sociedade e Política (ILAESP). Tal projeto tem como fim a estimulação – entre a 

população acadêmica da UNILA e a comunidade da região da tríplice fronteira – o 

diálogo intercultural, a compreensão, o conhecimento, a revalorização multicultural, 

a interpretação dos processos socioeconômicos, históricos, políticos e da integração 

regional, colocando notável ênfase na difusão e discussão de problemas e temas de 

relevância do e no ambiente universitário, sobre economia, política e sociedade 

latino-americana contemporânea, trabalhadas nas instâncias de pesquisa e ensino. 

Por fim, é através da promoção desses eventos e da utilização desses espaços de 
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diálogos que procurou se levar a cabo este projeto de extensão, onde se obteve 

significativas trocas de informação entre discentes e docentes de diferentes 

instituições e a comunidade externa, conseguindo iniciar e proporcionar debates 

sobre temas importantes para a universidade e, ao mesmo tempo, impulsionar 

processos para a construção de um melhor ambiente universitário. 

 
Palavras-chaves: Ciclos de Debate, Tríplice Fronteira.  
 
INTRODUÇÃO 

 

O projeto de extensão “Ciclo de Debates sobre Economia, Sociedade e 

Política Latino-Americana Contemporânea” vem por meio da promoção de eventos, 

na modalidade de mesas-redondas e minicursos, fomentar o diálogo, de cunho 

interdisciplinar, entre a comunidade acadêmica e a comunidade externa, 

principalmente, no que tange a temas relacionados à economia, sociedade e política 

da América Latina na atualidade. Tal projeto também busca provocar a interação 

entre diferentes instituições nacionais e até mesmos de outros países, tentando 

trabalhar, sobretudo com a nossa região de tríplice fronteira (Argentina-Brasil-

Paraguai). 

Como já foi mencionado anteriormente o objetivo dessa extensão é o de 

promover – entre a população acadêmica da UNILA e a comunidade da região da 

tríplice fronteira – o diálogo intercultural, a compreensão, o conhecimento, a 

revalorização multicultural, a interpretação dos processos socioeconômicos, 

históricos, políticos e da integração regional, colocando notável ênfase na difusão e 

discussão de problemas e temas de relevância do e no ambiente universitário, sobre 

economia, política e sociedade latino-americana contemporânea, trabalhadas nas 

instâncias de pesquisa e ensino. Se destacam dois objetivos mais específicos que 

esse projeto visa conquistar, são eles: Delinear espaços que possibilitem a inclusão 

social e a revalorização multicultural mediante a participação e reflexão por meio de 

mesas redondas e minicursos sobre a atual conjuntura social, política e econômica 

latino-americana e confeccionar materiais que auxiliem no processo de tornar 

público o produto das ações da extensão, ajudando assim na difusão das 

problemáticas sociais, econômicas e políticas latino-americanas.  

Essa extensão é conformada por diferentes professores e estudantes 
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vinculados ao Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política 

(ILAESP) pertencentes aos seus diversos cursos, além de contar com a associação 

e o trabalho conjunto com o Coletivo de Estudos e Investigações Sociais (CEISO). 

Ademais da equipe organizadora dessa ação de extensão, esta última possui um 

público alvo que é externo e interno. Seu público alvo externo é composto pela 

comunidade externa da região da tríplice fronteira, já seu público alvo interno 

abrange as pessoas que pertencem à comunidade interna da UNILA. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E A EQUIPE DA AÇÃO DE EXTENSÃO  

 

De maneira mais específica, apresentamos um ciclo de debates que 

pretende trabalhar problemáticas da atual realidade latino-americana e caribenha. 

Os processos colocados em questão se estruturam em um acervo teórico bem 

fundamentado e com rica produção intelectual. Logo, são resultado do interesse de 

manter a centralização e a concentração do capital (MARX, [1867] 1999, p. 530), 

dos processos de remessas de lucros e do desenvolvimento das tendências 

monopolísticas do próprio capitalismo  (DUMÉNIL; LEVY,  2014; LENIN, [1916] 

1975). 

Ao mesmo tempo, há caracterizações sobre o “moderno” processo político 

e de configuração das relações entre a sociedade civil e o Estado atrelando 

dialeticamente essas mudanças com as sensíveis transformações no sistema 

mundial capitalista contemporâneo (COX, [1981] 2013). 

Este permite notar, segundo Gramsci ([1949] 1984 p. 157), que o aparato 

privado da hegemonia está claramente comprometido com a apresentação de 

anseios particulares atrelados ao capital como interesses gerais de toda a 

sociedade. Nessa tarefa de encobrimento auxiliam as organizações empresariais, os 

partidos políticos, os meios de comunicação e outras associações, economicamente 

e/ou ideologicamente amarradas com tais interesses. 

Levando em consideração toda essa matriz teórica apresentada e tendo 

consciência da ocorrência desses processos colocados, fica evidente a importância 

da promoção de espaços de debate, onde nesses se permitam enxergar os 



35º SEURS

ISSN: 1983-6554
1903

 
 

movimentos políticos, econômicos e sociais latino-americanos de maneira crítica e 

problematizada.  

Desta maneira, esta ação de extensão suscetível às demandas sociais e 

aos problemas sociais, estabelece e interatua em relações de aprendizado para a 

reflexão e a elaboração conjunta de sugestões coletivas para a transformação da 

nossa sociedade. Nesse mesmo sentido essa ação de extensão procurou aproximar 

a comunidade da região da tríplice fronteira ao conhecimento e a compreensão dos 

aspectos políticos e da arquitetura socioeconômica de atores que compartilham a 

sua situação e da dinâmica regional e internacional latino-americana. 

 

2 PROGRAMAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO 

 

2.1 PROGRAMAÇÃO REALIZADA NESTE SEMESTRE (2017.1) 

 

23 de Junho de 2017: Desafios atuais para a construção da paz em 

Colômbia e as suas implicações geopolíticas para a região: Juan Pablo Sierra 

Tapiro, Adrián Camilo Cabrera Solarte y Vanessa Serrano; 20, 21 e 22 de Junho de 

2017: Seminário debate: Agricultura Familiar E Alimentação Saudável: Soberania E 

Segurança Alimentar Pela Construção De Um Restaurante Popular E Universitário 

Em Foz Do Iguaçu; 26 de Abril de 2017: Questões do Oriente Médio e a 

solidariedade latino-americana: Franciele Stumm e Adnan El Sayed; 22 e 23 de 

Marzo de 2017: Seminário debate: Os golpes em América Latina: memória, verdade 

e justiça: Carlos Andrés Pérez Fiqueredo, Ervin Hurtado, Florencia Díaz, Jesús 

Ibáñez Ojeda, Karen Dos Santos Honório, Najeeb Amado, Paula Fernández 

Hellmund, Sanel Charlotin, Silvia Lilian Ferro y Verónica Acuña Aviles. 

 

2.2 PROPOSTA DE EVENTOS QUE ESTÃO NA PROGRAMAÇÃO A SER 

REALIZADA NO PRÓXIMO SEMESTRE (2017.2) 

 

Conflitividade no cenário mundial contemporâneo: Flabián Nievas e Pablo 

Bonavena; Questão agraria na América Latina I: Bernardo Mançano Fernandes e 

Agostina Costantino; Questão agraria na América Latina II: Eduardo Azcuy 

Ameghino e Gabriela Martínez Dougnac; América Latina: cenários de integração: 
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Mario Rapoport; América Latina: modelos de desenvolvimento: Martín Schorr; A 

dependência latino-americana I: Cecilia Vuyk e Pedro Serrano; A dependência 

latino-americana II: Carlos Eduardo Martins. 

3 IMPACTO E RELEVÂNCIA SOCIAL 

 

Com tudo o que foi apresentado até o momento se constata que esta 

ação de extensão, se propôs e se propõe a ajudar, através de uma análise 

acadêmica, com a discussão e difusão das problemáticas sociais, políticas e 

econômicas da América-Latina Contemporânea, a fundamentar as relações 

internacionais e políticas públicas condizentes a nível nacional e inter-regional que 

permitam uma contestação positiva aos anseios da população da região da tríplice 

fronteia, que está em torno da UNILA. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Neste espaço onde comentamos sobre análise e discussão das diversas 

atividades que realizamos, entre elas as da primeira parte do ano, que aconteceram 

primeiramente nos dias 22 e 23 de março, onde aconteceu um seminário que 

debateu sobre “Os golpes em América Latina: memória, verdade e justiça”. Um 

segundo evento que foi finalizado no dia 26 de abril de 2017, o qual levou o nome de 

“Questões do Oriente Médio e a soliedariedade latino-americana”. Outro terceiro 

evento que ocorreu entre os dias 20, 21 e 22 de junho, o maior evento, que 

comentou sobre “Agricultura Familiar E Alimentação Saudável: Soberania E 

Segurança Alimentar Pela Construção De Um Restaurante Popular E Universitário 

Em Foz Do Iguaçu”. Por último, foi proporcionado no dia 23 de junho uma mesa-

redonda que relatou sobre “Os Desafios atuais para a construção da paz em 

Colômbia e as suas implicações geopolíticas para a região”. 

Essas atividades foram significativamente proveitosas, assim que os 

convidados que participaram como palestrantes ou como ouvintes saíram satisfeitos 

dos eventos. Por outro lado, é de destacar as dificuldades que se mostraram na hora 

de finalizarmos os eventos, a principal está atrelada ao pouco apoio financeiro ao 

projeto, e com isso não conseguimos “alargar” nossas atividades e realiza-las da 

forma como gostaríamos. 
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Todavia, se apresentaram distintos enfoques e perspectivas, com os 

eventos, que se mostraram interessantes e que são reflexo das problemáticas 

existentes na América Latina. Logo, o fato de poder discutir tais questões na 

academia, mas, também em outros espaços que não acadêmicos e que abarcam a 

cidade de Foz do Iguaçu e da região da tríplice fronteira, onde se tenta provocar 

uma vasta problematização sobre a situação econômica, social e política da América 

Latina se coloca como importante e é o que vem sendo feito com esse projeto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após apresentar nosso projeto fica nessa seção algumas observações. É 

interessante pensar sobre a importância que há em por em discussão essas 

diversas problemáticas que se relacionam com a América Latina, visto que faze-las 

visíveis nesse atual momento histórico é um grande desafio. Tentamos fazer com 

que sejam cumpridos todos os objetivos dessa ação e acreditamos que grande parte 

deles conseguimos cumprir. Nos resta um semestre a mais para continuarmos e 

acreditamos que conseguiremos aproveitar bem os eventos já que a participação do 

público tem sido favorável. 

O projeto fica aberto a considerações que sejam interessantes para 

serem pensadas nos próximos eventos. E no caso aqui, como as problemáticas 

sociais, políticas e econômicas mudam constantemente deixar esses espaços para 

críticas e considerações ajudam a melhorar as discussões de nossas atividades. 

 

AGRADECIMENTO 

 

Agradecemos ao professor Fernando Gabriel Romero pelo auxilio na 

elaboração desse trabalho e a Fundação Araucária pelo financiamento do mesmo. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
DUMÉN, G. LÉVY, D.  LA GRAN BIFURCACIÓN. ACABAR CON EL 
NEOLIBERALISMO, Fuhem Ecosocial/Catarata, Madrid, 2014. 
LENIN, V. El imperialismo fase superior del capitalismo, ed. Lenguas 
Extranjeras, Pekin, 1975 [1916] 
MARX, K. El capital I. Critica de la economía Política. Ed. 3°, Fondo de cultura 
económica, México, 1999 [1867]. 


