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APRESENTAÇÃO DA COLETÂNEA
Elian Pereira de Araújo1
Fernando Roberto de Freitas Almeida2

Esta coletânea reúne contribuições apresentadas pelos pesquisadores participantes
da Mesa Jovem em nosso 13º Encontro, realizado no modo remoto, em abril de 2021, em
parceria — inaugural — com o Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal
Fluminense, Campos de Goytacazes, e com o Instituto de Estudos Estratégicos da UFF. O
Encontro Latino-Americano de Direito, Sociedade e Cultura consiste em uma das
atividades promovidas pela Rede Iniciativa Latino-Americana de Direito, Sociedade e
Cultura (Iladisc), idealizada em reunião na cidade de Santiago do Chile, em janeiro de
2007. O 1º Eladisc foi realizado na cidade do Rio de Janeiro no mês de julho do mesmo
ano, coordenado por seus idealizadores, os professores Elian Araujo (Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio – Brasil), Eduardo Devés-Valdés (Universidade de Santiago
do Chile), Humberto Podetti (Universidad Tres de Febrero – Argentina), José Paradiso
(Universidad Tres de Febrero – Argentina) e Sílvia Fridman (Universidad de Buenos Aires
– Argentina). Trata-se de uma iniciativa independente que fomenta a reunião de
intelectuais nas áreas de Ciências Humanas e Sociais, pesquisadores do pensamento, da
arte e da cultura latino-americana, procedentes da região com o objetivo principal de
pensar a integração da América Latina, assim como contribuir com sua perspectiva
epistêmica e sua instalação institucional. Desde 2016, a Rede associou-se ao curso de
Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, do Instituto de Estudos
Estratégicos da UFF, em Niterói. Ao longo dos seus 13 anos é notório o crescimento
vertiginoso da participação de instituições de ensino superior brasileiras e de países da
América Latina, Europa e África.
A atuação da Mesa Jovem e dos professores do Departamento de Ciências Sociais
da UFF, Campos de Goytacazes, nutriu nosso propósito de constituir uma comunidade

de vital importância para a realização de encontros, jornadas, colóquios, fóruns, mesas de
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intelectual latino-americana. A participação dos jovens pesquisadores discentes tem sido
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debates, grupos de trabalhos e pesquisas, apresentação de palestras, conferências e
propostas que cooperem para integração diante dos novos cenários e seus impactos
políticos, econômicos e sociais. Os textos compilados denotam a riqueza reflexiva do
conteúdo da obra pela extensão, profundidade e abordagem em temas importantes com o
verdor relevante.
Parabenizamos o Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal
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Fluminense, Campos dos Goytacazes, pela excelência do evento.
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