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Núcleo de Estudos das Américas - NUCLEAS / IFCH / UERJ 

 

por Maria Teresa Toríbio Brittes Lemos 

Coordenadora do Núcleo de Estudos das Américas/UERJ 

 

O Núcleo de Estudos das Américas - NUCLEAS / IFCH, criado em 2004 pelos 

professores do Departamento de História Maria Teresa Toribio Brittes Lemos e Paulo Roberto 

Gomes Seda. Atualmente, o NUCLEAS abrange 2 laboratórios de pesquisa e 5 Grupos de 

Trabalho. O NUCLEAS também encontra-se vinculado, através de parcerias estabelecidas, 

com a Faculdade de Direito e a Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ. Para tanto, em 

termos orgânicos, o NUCLEAS articula-se nas suas atividades rotineiras a partir dos 

seguintes Laboratórios e Grupos de Trabalho: 

 

a) O Laboratório de Estudos Americanos/LEPAS, do PPGH/UERJ (Programa 

de Pós-Graduação em História/UERJ) – Coordenado pela Professora Drª Maria Teresa 

Toríbio Brittes Lemos, desenvolve pesquisas sobre as Américas, elabora e apóia projetos de 

pesquisa, orienta alunos de pós-graduação e graduação, além de oferecer atividades para 

alunos bolsistas e estagiários dos órgãos de fomento e alunos voluntários. Vinculado ao 

Grpesq/CNPq: Memória, História e Relações Interculturais 

 

b) Laboratório de Estudos sobre América Antiga – LESAMA – Coordenado pelo 

Professor Dr. Paulo Seda, tem por objetivo aprofundar os níveis de nosso conhecimento 

arqueológico da região da Serra do Cabral, em Minas Gerais, partindo dos dados advindos de 

pesquisas extensivas realizadas por equipes do Instituto de Arqueologia Brasileira - IAB - a 

partir de 1972, no médio vale do São Francisco. Vinculado ao Grpesq/ CNPq: Memória, 

História e Relações Interculturais 

 

c) GT - Grupo de Estudos de História e Cinema na América Latina (GEHCAL) 

Coordenado pelo Professor Dr. Eduardo Antonio Lucas Parga, é vinculado ao Grpesq/ CNPq: 

Memória, História e Relações Interculturais. O GEHCAL propõe-se ao estudo das teorias de 

representação cinematográfica ao longo da história da América Latina para estabelecer 

relações com as demandas sociais projetadas na tela, seja na forma do documentário ou da 

ficção, buscando contribuir para o maior entendimento do processo de construção das 

identidades nacionais e dos movimentos sociais. 

 

d) GT - Pensamento Latino-americano – Coordenado pela Professora Drª Maria 

Teresa Toribio B. Lemos, vinculado ao Grpesq/CNPq: Memória, História e Relações 

Interculturais, visa refletir sobre a produção intelectual latino-americana, recuperar as 

formas de pensar dos principais teóricos americanos bem como analisar as práticas culturais 

e representações simbólicas e suas ressignificações no imaginário coletivo.  
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e) GT - Cultura e Religião – Coordenado pelos Professores Drs. Maria Teresa 

Toribio B. Lemos e José Flávio Pessoa de Barros, vinculado ao Grpesq/CNPq: Memória, 

História e Relações Interculturais, visa estudar a pluralidade das cosmovisões, apreender os 

imaginários religiosos e refletir sobre as práticas e ritualidades relacionando-as às demandas 

sociais.  

 

f) GT - Economia e Integração – Coordenado pelo Professor Dr. Aléxis Toríbio 

Dantas, da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, vinculado ao Grpesq/CNPq: Memória, 

História e Relações Interculturais, busca estudar as estruturas econômicas americanas e os 

processos de integração econômicos locais e regionais. 

 

g) GT – Cidades e Direitos Sociais – Coordenado pelo Professor Dr. Maurício Mota 

da Faculdade de Direito da UERJ, vinculado ao Grpesq/CNPq: Memória, História e Relações 

Interculturais, busca compreender as questões jurídicas que envolvem as cidades 

americanas, especialmente a cidade do Rio de Janeiro, relacionando-as com a conjuntura 

sócio-econômica em busca da afirmação dos direitos sociais e construção da cidadania. 

 

Destacamos o interesse dos alunos e professores de áreas diversas pelos estudos 

americanos, o aumento quantitativo e qualitativo do trabalho dos estagiários, o grande 

número de eventos realizados e as parcerias desenvolvidas com outros departamentos da 

UERJ, universidades brasileiras e estrangeiras. O NUCLEAS também contribuiu para ampliar 

o diálogo sobre povos e culturas das Américas, cujos resultados são apresentados durante a 

realização dos Fóruns e Congressos realizados.  

O NUCLEAS possui duas publicações: uma impressa e outra on-line. A Revista 

Latinidade, impressa e publicada semestralmente, foi criada em 2008. A revista reflete a 

pluralidade das concepções críticas sobre as Américas, apresentando trabalhos de diversos 

latinoamericanistas, brasileiros e estrangeiros. Condensando e publicando textualmente o 

resultado destes esforços, o NUCLEAS edita este periódico visando proporcionar aos leitores 

e pesquisadores contribuição acadêmica com a preocupação voltada para os problemas que 

envolvem as Américas em suas relações com o mundo globalizado.  

A Revista on-line encontra-se no site www.nucleasuerj.com.br, cuja presença na rede 

digital já confirma e divulga os esforços científicos já ocorridos, em decorrência ou em 

planejamento. A partir desta iniciativa, publicada bimestralmente, são divulgados estudos de 

alunos de cursos de pós-graduação, pesquisadores e estudiosos das questões americanas, 

especialmente temas voltados para a realidade brasileira. 

O Grupo de Estudos de História e Cinema da América Latina (GEHCAL) foi criado em 

agosto de 2009 como um Grupo de Trabalho e Pesquisa do NUCLEAS. Desde então, a 

proposta do GEHCAL busca inscrever-se nas Linhas de Pesquisa Cultura e Sociedade e 

Cultura e Política por entender que a história pode ser construída a partir da análise dos 

processos culturais implicando em compreender a articulação das práticas de comunicação 

com os movimentos sociais e suas representações.  
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O cinema, enquanto dispositivo de identificação e meio de comunicação que mais 

estruturou a cultura de massa de seu aparecimento até 1950, possibilitou ao público o 

reconhecimento, a identificação e a projeção de tipos de comportamento, hábitos e desejos 

na tela cinematográfica. Dessa forma, a pesquisa e análise das representações 

cinematográficas podem contribuir para a maior compreensão das demandas sociais e suas 

significações do século XX ao XXI.  

O GEHCAL propõe-se ao estudo da representação cinematográfica ao longo da 

história da América Latina no século XX para estabelecer relações com as demandas sociais 

projetadas na tela, seja na forma do documentário ou da ficção, buscando contribuir para o 

maior entendimento do processo de construção das identidades nacionais e dos movimentos 

sociais. Dessa forma, tem por objetivo interpretar tais representações cinematográficas e 

seus processos de significação e geração de sentido relacionando com o contexto da época 

em que os filmes foram feitos para tentar compreender as demandas das sociedades em que 

foram realizados. 

Em novembro de 2009, no IV Fórum de Povos e Culturas das Américas, realizado na 

UERJ e organizado pelo NUCLEAS, contamos com a presença do Professor Dr. Jorge Nóvoa e 

da Professora Drª. Sol Fressato, ambos membros do Conselho Editorial da Revista O Olho da 

História, proporcionando um encontro conosco, eu e o Professor Dr. Eduardo Parga, visando 

parcerias e outras atividades acadêmicas. Os primeiros resultados já se fizeram sentir com a 

realização de um mini-curso e palestra proferidos durante aquele evento, além da publicação 

dos artigos dos integrantes do GEHCAL nesta revista. Esperamos ainda que os esforços de 

tal parceria continuem a se multiplicar contribuindo para os objetivos acadêmicos gerais e 

para a pesquisa sobre a relação história e cinema, em particular, buscando estimular ainda 

mais as pesquisas e estudos no campo das representações culturais dos povos americanos. 

 
 

 


